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Styrelsemöte Borås Löparklubb 10/4 2022 

Plats: Hos Karin + Teams 

Närvarande: 
Anton Wilson, Karin Apelqvist, Lars Wahlqvist Lasse Jutemar, Marita Björk, Per Camén. 
 
Öppnande av möte. 
 
Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ekonomi. 
Rapport.  
Kassarapport. Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 74 228 ,84 kr. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Inget nytt att rapportera. Lars återkommer på nästa möte. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 212 medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 17 nya medlemmar. 
 

- Ej betalande medlemmar? 
Lasse skickar ut information till medlemmar som ej betalt medlemsavgiften för år 2022 
om att efter 1 juli så får dom inte längre klubbinformation.  
 

Inköp. 
- Skrivarfärg och papper 

Beslutades att klubben skall köpa in färg till skrivare. Lasse beställer skrivarfärg. Lars 
lovar att bistå med papper 

 
- Klubb tält 

Lars har kollat upp pris, c:a 8000 kr. Han skall beställa tält snarast. 
 
 
- Inköp kläder mm 

Lars redovisar status.  
Löparkeps. Lars väntar på förslag på keps från Craft. 
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- Inventering mössor/buffar 

Styrelsen gick igenom lagerstatus av mössor och buffar. 
 
- Löparhandskar/vantar med tryck. 

Lars rapporterar, inget nytt.  
 

- QR-kod till Swish. 
Anton rapporterar. 
 

- Nummerlappar. 
Inget nytt. 

Rapporter. 
RF och SISU 
Karin informerar. 
 
SFIF 
Lasse informerar. Inget nytt att rapportera. 
- Kompensationsstöd. 

Lars tittar på detta och återkommer på nästa möte. 
 
Västsvenska distriktet. 
- Löparcupen. 

Lasse informerar. 
 
Verksamhetsplan 
Diskuterade verksamhetsplanen och förslag på ytterligare klubbaktiviteter. 
Några förslag på aktiviteter var bl. a Skulpturvandring, Tjejkväll på Fotriktigt och KM terräng 
mm. 
 
Kommande aktiviteter, planering 
Prisutdelning 
Det finns fortfarande priser från årsmötet som skall delas ut. 
 
Backyard 30/4 
Tävlingskommittén redovisar status. 
Loppet är fulltecknat. 
 
KM 5000 meter. 
Anton är tävlingsledare. 
Per tar hand om det administrativa. Anmälningarna har börjat komma in. 
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Månadsutmaningen. 
Per redovisar status. 
Verkar fungera bra med Google kalkylark. 
Ganska många som har skrivit upp sig men hittills ganska få kryss. 
 
BLK-dag med fest 
Diskuterade upplägg på en BLK-dag samt lämpligt datum.  
 
Utvärdering/Rapport 
- Årsmöte 

Fungerade bra. Många medlemmar deltog på årsmötet. 
 

- ”Fyra sjöar och en mosse”. 
Mycket uppskattat av deltagarna, 84 medlemmar deltog. Totalt 259 starter sammanlagt. 
 
 

- Träningar 
Lördagar  
Det har varit runt 8 - 15  deltagare/gång. Fungerar bra. 
 
Onsdagsintervaller 
Fungerar bra. Olika deltagare på passen, inte samma personer varje gång. 
En uppskattad träning som alla kan vara med på, långsam som snabb. 
 
Gemensamma långpass / utflykter 
Karin och Marita. 
Kommande Långpass: 

- Långfredag kl. 9:00 
- Söndag 15 maj, Ljushults kyrka kl.9:00 

Beslutsförslag. 
Vintermarathon 
- Arrangera. Styrelsen beslutar att tack ja till att arrangera Vintermarathon 2022 
- Datum 19/11. 
- Lasse kollar med Borås GIF om stugan är tillgänglig för omklädning. 

Gemensam resa till Stockholm Marathon 2023 

Styrelsen beslutar att klubben skall arrangera en gemensam klubbresa till Stockholm 
Marathon 2023. 
 

KM 10 km på Kretsloppet 

Klubben beslutar att vårt KM inte skall var på Kretsloppet utan klubben arrangerar ett eget 
KM 10 km 28 september. 
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Kretsloppet är kvar i BLK Cupen. 

Kommunikation 
Hemsida 

Loppinformation (fråga från årsmötet) 
Diskuterade hur klubben kan lösa detta på bästa sätt. 
Förslag tas fram till nästa möte. 

 
- Medlemsbrev 

Lasse skickar ut medlemsbrev. 
 
- Sociala medier 

Inget nytt 
 
- Garmin, Strava 

Inget nytt. 
 
Övriga frågor. 
Inga övriga frågor 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 23/5 - 2022 kl. 18:00, hos Marita 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


