
 

Styrelsemöte Borås Löparklubb den 31 oktober 2022 
 

Plats: Hos Karin Apelqvist. 
 

Närvarande: Johan Bergstrand del av mötet, Lars Wahlqvist, Lasse Jutemar, Marita Björk och 
Sara Jönsson. 
 
Öppnande av möte 
 

Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 
Föregående protokoll: Föregående protokoll från den 12 september 2022 godkänns och läggs 
till handlingarna. 
 
Ekonomi/inköp 
Rapport: Lars redovisar det ekonomiska läget. Lars ser över om aktivitetsbidrag eventuell 
behöver återbetalas.  
 
Medlemsutveckling: Klubben har vid detta möte 243 betalande medlemmar. Sedan föregående 
styrelsemöte har klubben fått tio nya medlemmar. 
 
Medlemsavgift för år 2023 tas emot från och med den 1 december 2022. 
 
Kläder 
- Keps: Lars har fått förslag på olika kepsar, där vi går vidare med ett förslag. Lars ska inhämta 
prisuppgift. 
- Specialdesign: Förslag på löparkjol som kommer finnas på Fotriktigt. 
- Mössa: Lars har en variant på en svart mössa där man kan trycka vår logga. Lars är osäker på 
om han skickat färgkod till Lennarts Idrottspriser, ska kolla upp det.  
- Löparhandskar/vantar med tryck: Fått förslag från Fotriktigt. Ska återkomma med priser och 
sedan ska utskick göras till medlemmar kring alla kläder och priser som erbjuds. 
 
Tidtagningsutrustning:  
Klubben har beviljats stipendium från Walter Kuusk stiftelsen. Ska se över olika förslag på 
tidtagningsutrustning och därefter ska styrelsen fatta beslut om inköp. 
 
Kläder till löpledare:  
Lars arbetar med frågan och återkommer med alternativ. 
 
Träning 
Lördagar: Marita rapporterar. Det blir bara två pass i november. Bra att få tillgång till löpledarens 
telefonnummer. Marita stämmer av detta med löpledaren.  
 
Onsdagsintervaller: Anton fortsätter att göra schema/upplägg för både helhet och varje pass. 
 
Långpass/ Utflykter: Inga långpass i november. Eventuellt ett långpass i december.  
 
Månadsutmaning: Per ansvarar och ny utmaning läggs upp. 
 
BLK-cup: Lasse har uppdaterat uppgifterna.  



Ljuspunkter: Två tillfällen kvar. Den 13 november 2022 då Johan är ansvarig och den 27 
november 2022 då Anton är ansvarig. Behövs fler som hjälper till. Meddela Johan respektive 
Anton om du kan vara med som funktionär. 
 
Vintermaraton: Lasse ger en uppdatering kring antal anmälda. Lars kommer ta över 
förberedelserna som tävlingsledare. Vi fortsätter arbeta med förberedelserna och bokar in extra 
möten. Varken Lars eller Lasse kan vara med på själva tävlingsdagen. 
- Tidtagning: Lars kollar upp alla detaljer kring tidtagningen och bokar det. 
- Bana: Johan tar ansvar. Får information av Anton.   
- Depå: Sara tar ansvar.  
 
Aktivitetsdag den 26 november 2022: Lasse ansvarig.  
Skulpturvandring, pistolskytte, pass på Svensons, löprunda är bokat. Priser för 
Midsommarutmaningen och DM-plaketter kommer att delas ut. Möjlighet till gemensam lunch, 
önskemål om detta får ske i anmälan och vi bokar därefter lämpligt ställe. 
 
Tävlingar 2023  
- Den 5 februari: Februari maran. Kostnad 100 kronor.  Fortsatt planering kommer ske. 
- Den 29 april: GB24. Byter datum då det krockar med SM 24-timmars i Växjö. Bestämmer att ha 
GB12 den 6 juni 2023 istället för planerad terrängtävling. Fortsatt planering kommer ske. 
- Den 3 juni: Stockholms resa. Lasse har inte fått tag på arrangör för buss/hotell, fortsätter söka.  
 
Övriga frågor 
Idrotten online: Bra om fler är ansvariga. Beslut att Karin får ansvar tillsammans med Lasse. 
 
Föreningsgala: Inbjudan den 16 november 2022. Eventuellt är Lars intresserad att gå. Ytterligare 
en person kan gå vid intresse.  
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 5 december 2022 klockan 18:00. Plats ännu inte bestämt. 
 
 
Vid pennan:     Ordföranden: 
Sara Jönsson     Lasse Jutemar  


