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Styrelsemöte Borås Löparklubb 5/12 2022 

Plats: Hos Per Camén 

Närvarande: 
Johan Bergstrand, Karin Apelqvist, Lasse Jutemar, Marita Björk, Per Camén, Sara Jönsson 
 
Öppnande av möte. 
 
Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 
 
Föregående protokoll: Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ekonomi/inköp 
Kassarapport: Vid mötet är behållningen 108 573 kr. 
 
Medlemsutveckling: Klubben har vid detta möte 250 betalande medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 7 nya medlemmar. 
 
Samarbetsavtal med Svenssons Hälsocenter: Nuvarande samarbetsavtal förlängs utan 
förändringar. 
 
Portabel högtalaranläggning: Styrelsen beslutar klubben skall köpa in en portabel 
högtalaranläggning JBL Partybox 310 för max 6 500 kr. Johan får uppdraget att köpa in. 
 
Koner: Johan skall köpa in 30st 25–30 cm höga koner 
 
Priser: Diskuterar hur vi skall få fram utlottningspriser. 
 
Motion till SFIF årsmöte: Lasse går igenom ett motionsförslag till SFIF årsmöte angående 
”Officiella svenska rekord i 24-timmarslöpning för seniorer”. I stället för att enskilda klubbar 
skickar in varsin motion om detta så skickar man in en gemensam för de klubbar som väljer 
att ställa sig bakom motionen. 
Styrelsen beslutar att Borås Löparklubb ställer sig bakom motionen. 
 
Träning 
Lördagar: Lördagsmilen fortsätter som tidigare med Marita som ansvarig för att få ihop 
löpledare. 
December och nästan hela januari är klart med löpledare. 
 
Onsdagsintervaller: Onsdagsintervallerna har blivit väldig populär träning. Det är mellan 15–
25 deltagare per gång. Träningen fortsätter tills vidare utan förändring. 
 
Långpass/ Utflykter: Marita är ansvarig för Långpassen. 
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18/5: Utflyktslöpning Hindås – Borås. Mer info kommer längre fram. 
  
Planering, lägeskoll på kommande aktivitet 

BLK-cup: Diskuterade upplägg av nästa års cup. 
 
Decemberutmaningen: Utmaningen är igång med 53 stycken anmälda. 
 
Sylvesterloppet 31/12: Samma upplägg som förra året. Per skriver ihop inbjudan och listor för 
att kunna kryssa sträckan man deltagit på. Start 9:30 på Björkehov. Karin är löpledare. Johan 
tar hand om grillen. 
 
Februarimaran 5/2: Tävlingen är sanktionerad. Anmälningsavgift 100 kr. Man får 50 kr rabatt 
om man är medlem i klubben 2023. 
Lasse och Per är tävlingsledare. 
 
Årsmötesdatum: Per kollar upp om Brämhults Scoutkår scoutstuga är ledig någon måndag i 
mars. 
 
Fest: Daniel Ernstson har kommit med förslag på att klubben skall ordna en fest och har lovat 
att återkomma med förslag på upplägg. 
 
KM 2023: 
Följande klubbmästerskap kommer ordnas under 2023: 
5 km landsväg – Kolbränningen, på våren 
10 000 meter – Ryavallen, maj 
Terräng – Björkehov, augusti 
1-timmars – plats ej bestämt, hösten 
 
Fyra sjöar och en mosse: Också nästa år kommer klubben arrangera ”Fyra sjöar och en 
Mosse” följande datum: 
29/1 – Ansvariga: Saknas 
12/2 – Ansvariga: Karin och Marita 
26/2 – Ansvariga: Marita och Sara 
12/3 – Ansvariga: Lasse och Per 
26/3 – Ansvariga: Per och Johan 
 
Resa till Stockholm Marathon 3/6: Lasse väntar på bekräftelse från resebolaget på pris och 
vad som ingår i priset. 
 
Rapporter. 
RF och SISU: Karin rapporterade. 
 
SFIF: Lasse rapporterade. 
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Västsvenska distriktet. Lasse informerar om att Löparcupen -23 blir av. 
 
Övriga frågor: Inga övriga frågor 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 9/1 – 2023 kl. 18:00, Björkehov. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


