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Styrelsemöte Borås Löparklubb 9/8 2022 

Plats: Hos Lasse 

Närvarande: 
Anton Wilson, Johan Bergstrand, Karin Apelqvist, Lasse Jutemar, Marita Björk, Per Camén, 
Sara Jönsson 
 
Öppnande av möte. 
 
Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
Ekonomi/inköp 
Rapport.  
Kassarapport. Lars redovisar det ekonomiska läget via e-post innan mötet. Vid mötet är 
behållningen 68 328,04 kr. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 228 betalande medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 9 nya medlemmar. 
 
Kläder  
Klubbens alla artiklar finns ännu i lager. 
Provkollektionen hänger kvar hos Fotriktigt. 
 
Keps 
Lars fortsätter att titta på olika alternativ. 
 
Löparhandskar/Vantar med tryck 
Lars återkommer efter semestern. 
 
Nummerlappar. 
Lars undersöker var klubben kan köpa in nya nummerlappar. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Vi avvaktar med detta tillsvidare. 
 
Deklaration 
Deklarationen är inskickad. 
 
Tidtagningsutrustning 
Väntar på besked från Walter Kusk stiftelsen i oktober. 
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Reflexpilar 
Johan fick uppdraget att beställa 50 stycken. 
 
SJ avtal 
Klubben har tecknat avtal, via Friidrottsförbundet, för klubbresor med SJ. 
 
Träning 
Lördagar  
Marita rapporterar. Lite motigt att få ihop löpledare.  
Augusti och nästan hela september är klart med löpledare. 
 
Onsdagsintervaller 
Mattias Seaberg, Marita, Lasse och Mats Tolfsson (ej tillfrågad) är det som håller i höstens 
intervallträning. 
Anton kommer fortsätta att göra schema/upplägg för både helhet och varje pass 
 
Långpass/ Utflykter 
28 augusti – Gingri 
18 september – Kransmossen, 3-mila leden 
23 oktober – plats bestäms senare 
   
Utvärdering 
Midsommarutmaningen 
Fungerade bra med Google Kalkylark. Det var 43 startande och 22 som klarade den. 
En utmaning som triggar träning hos deltagarna. 
Det är en tuff utmaning så styrelsen diskuterade om upplägget skall förändras till nästa år. 
 
Sommaren i övrigt 
Lördagsträningen på Kype har fungerat bra. 
Det har genomförts ett långpass, Såkern runt, under sommaren. 
Många av klubbens medlemmar har tävlat under sommaren. 
 
Planering, lägeskoll på kommande aktivitet 

Månadsutmaning 
Per rapporterar. 
Hittills 62 deltagare. Det uppskattas av deltagarna att komma ut till olika platser. 
 
 
BLK-dag 
BLK-dagen 2022 blir den 26 november. Upplägg och olika aktiviteter för dagen diskuterades. 
Vi tar fram förslag till nästa styrelsemöte. 
Priser för Midsommarutmaningen och DM-plaketter kommer att delas ut. 
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Träningsläger 2023 
Diskuterade möjligheten att klubben arrangerar ett träningsläger i Sverige under våren 2023. 

KM terräng 
9 stycken anmälda just nu. 
 
KM 10 km, ansvariga 
Tävlingsledare saknas men behövs om vi skall kunna genomföra tävlingen. 
 
Vintermarathon 

- Anmälnings läge: 27 anmälda hittills. 
- Bana: Anton rapporterar. Diskuterade start/mål och exakt bandragning. Det kommer 

behövas 6 stycken flaggvakter längs banan. 
- Depå: Sara rapporterar. 
- Sanktioner mm: Lasse rapporterar. Polistillstånd för tävlingen är beviljat, liksom 

central sanktion av förbundet. 
- After run: Karin får i uppdrag att boka Babbel för 20 personer. 
- Medaljer: Svenska Marathon Sällskapet står för medaljer. Klubben ordnar 

åldersklasspriser. 
 
After run Kretslopp. 
Tyvärr för få medlemmar från klubben anmälda till Kretsloppet för att ordna After Run. 
Styrelsen beslutar därför att ställa in denna aktivitet. 
 
Reflexlöpning, modell ”Fyra sjöar” 
Beslutar att ordna reflexlöpning modell ”Fyra sjöar”. 
Varannan vecka: 16 oktober, 30 oktober(Halloween på Björkehov), 13 november och 27 
november. 
 
Tävlingar 2023 (inför VFF konferens) 
5 februari: Februari maran 
29 april: GB24 
6 juni: Terrängtävling 
 
Kiel i februari? 
Klubben kommer erbjuda sig att anordna en tävlingsresa för medlemmarna till Kiel 25 
februari 2023. 
 
Rapporter. 
RF och SISU 
Inget nytt. 
 
SFIF 
Inget nytt.  
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Västsvenska distriktet. 
Löparcupen. 
Lasse informerar om inställda tävlingar och lågt intresse från BLK-medlemmar 
 
Tävlingsregler för Friidrott 
Klubben har fått boken ”Tävlingsregler för Friidrott” 
 
Kommunikation. 
Hemsida 
Fungerar bra och är uppdaterad. 
 
Medlemsbrev 
Lasse skickar ut. 
 
Sociala medier 
Diskuterade att FB är krångligt och bestämde att endast Ellen och Lasse skall ha admin 
behörighet. Alla övriga tas bort som admin. 
 
Övriga frågor. 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 12/9 – 2022 kl. 18:00, hos Per. 
Måndag 24/10 – 2022 kl. 18:00, plats bestäms på nästa möte. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


