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Styrelsemöte Borås Löparklubb 12/9 2022 

Plats: Hos Marita 

Närvarande: 
Anton Wilson, Johan Bergstrand, Lars Wahlqvist, Lasse Jutemar, Marita Björk, Per Camén, 
Sara Jönsson 
 
Öppnande av möte. 
 
Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
Föregående protokoll. 
Föregående protokoll från 23/5 och 9/8 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ekonomi/inköp 
Rapport.  
Kassarapport. Lars redovisar det ekonomiska läget. Vid mötet är behållningen 68 956,04 kr. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 233 betalande medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 3 nya medlemmar. 
 
Kläder  
- Keps 
Kvarstår. Lars väntar på svar från Craft. 
 
- Specialdesign, allmänt. 
Provkollektionen kommer tills vidare finnas kvar hos Fotriktigt. 
 
- Löparkjol 
Lars skall undersöka vad det finns för olika modeller. 
 
- Sweden och flagga på klubbtröja/linne 
Det skall finnas möjlighet för medlemmarna att få tryckt ”Sweden” och en svensk flagga på 
klubbtröja/linne. Flaggan placeras bak högst upp på tröjan och ”Sweden” fram på bröstet, 
samma textstorlek som på ryggen. 
Lars tar fram pris på detta. 
 
- Mössa 
Lennarts Idrottspriser kan ta fram mössa med logga. När Lars skickat vår färgkod återkommer 
dom med provmössa.  
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- Löparhandskar/vantar med tryck 
Lars väntar på pris från Fotriktigt. 
 
Nummerlappar. 
Lars presenterar några olika alternativ i prisklassen 3 – 5 kronor/styck. 
Väntar på pris från flera leverantörer. 
 
Tidtagningsutrustning 
Klubben har beviljats stipendium från Walter Kuusk stiftelsen. Oklart vilken summa. 
Stipendiet delas ut den 16 oktober på Ymergården. Lasse, Lars och Per kommer representera 
klubben på utdelningen. 
 
Reflexpilar 
Johan informerar att pris på reflexpilarna är 100 kronor/styck. Detta är alldeles för dyrt så han 
får i uppdrag att hitta ett billigare alternativ. 
 
Gräsroten förändring 
Lasse informerar att de årliga villkoren förändras från och med 1 oktober 
 
Kläder till löpledare 
Styrelsen diskuterade möjligheten olika alternativ och lösningar för eventuellt kunna erbjuda 
kläder till våra löpledare. 
Lars fick i uppdrag att undersöka vad som finns. 
 
Utvärdering 
Träning 
- Onsdagsintervaller. Bra uppslutning och uppskattat av deltagarna. Minst 15 

deltagare/gång. 
- Lördagar. Fungerar bra. Mellan 10 – 15 deltagare/gång. 
- Långpass. Ett pass i Gingri sedan förra mötet med 5 – 6 deltagare. Ett bra och uppskattat 

upplägg. 
 

KM Terräng 
32 startande. Fungerade bra. 
Konstaterade att avspärrning vid sekretariatet hade underlättat. Kommer göras vid kommande 
KM. 
 
Poäng Midsommarutmaningen framåt 
Styrelsen diskuterade hur poängen för midsommarutmaningen skall fördelas och hur många 
poäng man skall få per utmaning. 
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Träning 
Lördagar  
Marita rapporterar. Fortfarande lite motigt att få ihop löpledare. Det saknas 2 ledare för 
oktober. 
 
Onsdagsintervaller 
Anton kommer fortsätta att göra schema/upplägg för både helhet och varje pass. 
Schema på hemsidan. 
 
Långpass/ Utflykter 
18 september – Kransmossen, 3-mila leden. 
23 oktober – plats bestäms senare av Karin. 
Det blir inget långpass i november eftersom det kommer finnas andra aktiviteter. 
 
Planering, lägeskoll på kommande aktivitet 

Månadsutmaning 
Per rapporterar. 
Hittills 68 deltagare. Fungerar fortfarande bra med Google Kalkylark. 
 
BLK-cup 
Lasse går igenom hur det ser ut just nu. 
 
28/9 - KM 10 km landsväg 28/9 
Lasse är tävlingsledare och Per tar hand om anmälningar, tävlings PM mm. 
Hittills 8 stycken anmälda. Medaljer är beställda. 
Lasse redovisar status av förberedelserna. 
 
16/10, 13/11 och 27/11 – Ljuspunkter (reflexlöpning) 
Upplägg: Valfri starttid mellan klockan 16 – 17. 

16/10 – Kolbränningen. Ansvarig Sara. 
13/11 – Kype. Ansvarig Johan. 
27/11 – Kransmossen. Ansvarig Anton. 
Lasse skickar information. 

 
30/10 – Halloween 
Ellen ansvarig. 
 
19/11 – Vintermaraton 
- Anmälningsläge: 32 stycken anmälda. 
- Reklam: Kommer info i nästa nummer av Marathonlöparen. 
- Tidtagning: Lars kollar upp alla detaljer kring tidtagningen. 
- Bana: Anton informerar om banförberedelser, startplats mm. Lars ordnar laminerade 

skyltar med ”Tävling pågår” och kilometer (distans). 
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- Depå: Tält för värdeförvaring behövs. Diskuterade vad som behöver finas i depån att äta 
och dricka. 

- Högtalare, elektricitet: Anton kollar upp högtalare. Lasse kollar upp el. 
- Prisutdelning: Kommer ske efterhand som vinnare i varje klass gått i mål. 
- After run. Karin får redovisa status på nästa möte. 
 
26/11 – Aktivitetsdag 
- Programförslag: Skulpturvandring, pistolskytte, pass på Svensons, löprunda, ev Fotriktigt, 

prisutdelning.  
- Priser för Midsommarutmaningen och DM-plaketter kommer att delas ut. 
 
Tävlingar 2023 (inför VFF konferens) 
- 5 februari: Februari maran. Kostnad 100 kronor. 
- 29 april: GB24. Kostnad 200 kronor. 
- 6 juni: Terrängtävling. Kostnad 100 kronor. 

Lasse Söker sanktion för samtliga 
 
25/2 - Kiel resa 
Lasse informerar om planeringen så här långt av tävlingsresan för medlemmarna till Kiel 25 
februari 2023. 
 
3/6 Stockholms resa 
Lasse informerar om planeringen så här långt av tävlingsresan för medlemmarna till 
Stockholm 3 juni 2023. 
 
Rapporter. 
RF och SISU 
Inget nytt. 
 
SFIF 
Inget nytt.  
 
Västsvenska distriktet. 
- Löparcupen -23 och nuläget. Lasse informerar. 
- Tävlingskonferens. Klubben har fått inbjudan till Förenings- och tävlingskonferens den 16 

oktober. Vi väljer att inte ha någon representant. 
 
Kommunikation. 
Hemsida 
Fungerar bra och är uppdaterad. 
 
Medlemsbrev 
Lasse har skickat ut ett medlemsbrev sedan förra mötet. 
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Sociala medier 
Lasse har ambitionen att skriva en sammanfattning av aktiviteter, varje vecka på vår FB sida. 
 
Övriga frågor. 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 24/10 – 2022 kl. 18:00, hos Per. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


