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Styrelsemöte Borås Löparklubb 9/12 2021 

Plats: Björkehovsgården 

Närvarande: 
Lasse Jutemar, Marita Björk, Lars Wahlqvist, Karin Apelqvist, Johan Bergstrand, Sara 
Jönsson, 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 47112,40 kr. 
Svenska Spel har betalat ut 1094 kr till klubben, för vårt deltagande i Gräsroten, varav 1000 
kr direkt från Svenska Spel. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Lars skall undersöka möjligheten att använda E-kassabok via Swedbank för att underlätta 
bokföringen. 
 
Om- och uppstartsdag bidrag. 

Klubben har sökt och beviljats 2000 kr för en om- och uppstartsdag. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 209 medlemmar. 
Medlemsantalet har ökat med 9 sedan föregående styrelsemöte. 
 
Inköp. 
- Inköp kläder mm 

Lars redovisar status.  
Fotriktigt tar hem provkollektion av Vintertights  
Långärmad T-shirt avvaktar vi med pga av för lågt intresse. 
 
Inventering mössor/buffar 
Vi gick igenom lagerstatus, just nu 42 mössor och 37 buffar sålda. 

 
- Priser 

Decemberutmaning 



2 
 

Avvaktar med att beställa priser tills utmaningen är avslutad. 
Månadsutmaning 
277 lotter totalt som kommer ingå i utlottningen av priser. 
 
BLK-cup 
Avvaktar med att beställa priser tills utmaningen är avslutad. 
 
Vi fortsätter jobba på att få in utlottningspriser. 

Rapporter. 
RF och SISU 
Lasse informerar. 
 
SFIF 
Lasse informerar. 
Den digitala funktionen ”Frida” för att söka sanktion för tävlingar är för BLK ur funktion. 
Klubben har fått en kontaktperson på SFIF för att söka sanktion för tävlingar manuellt. 
 
VFIF. 
Lasse informerar om tävlingsprogram och Långloppscupen 2022. 
 
Kype. 
Lasse informerade om skrivelse från Borås Stad om kommande förändringar. 
 
Kommande aktiviteter 
 
Skulpturvandring 
Flyttad till 11/12, start klockan 10:00. 
 
Fotriktigt 
Avvaktar med event hos Fotriktigt pga pandemin. 
 
Sylvesterlopp 
Planering av eget Sylvesterlopp diskuterades. Blir på Björkehov med Karin och Johan som 
ansvariga. 

”Paraniak” 
Familjen Paraniak har erbjudit sig att hjälpa klubben med att arrangera resor till lopp. 
 

Planering 2022 

- Backyard 30/4. 
Blir på Björkehov med start kl10:00. 
Det blir ett öppet lopp med max 100 deltagare 
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Anmälningsavgift 50 kr för medlemmar och 150 kr för övriga. 
 

- KM. 
Avvaktar med beslut om datum pga pandemin. 
 

- Resor till lopp 
Avvaktar med beslut om klubbresa till Stockholm Marathon och Helsingborg Marathon 
pga pandemin. 
 

- Prisutdelning mm 22/1 
Flyttas fram pga pandemin. Beslut om nytt datum tas senare. 
 

- Vinterspring 
En söndags aktivitet under vintern för medlemmar. Upplägg diskuterades och det 
beslutades att Lasse tar fram ett förslag. 
 

- BLK Cup 
Lasse tar fram förslag för 2022. 
 

- Vinterlopp 
Klubben kan arrangera vinterlopp med kort varsel om pandemin orsakar inställda lopp. 

Utvärdering/Rapport 
- KM 10 km 

Ett uppskattat och lyckat arrangemang som fungerade bra. Det var 29 st deltagare. 
 

- Månadsutmaning 
Totalt blev det 277 lotter i Månadsutmaningen som har fungerat bra.  
Per tar fram förslag på Månadsutmaning för 2022. 
 

- BLK-cupen 
Har fungerat bra. Diskuterade uppdateringar inför 2022. 
 

- Decemberutmaning 
Har hittills fungerat bra. Diskuterade om det finns något sätt att göra rapporteringen mer 
lättillgänglig. Det går i nuläget inte att rapportera in via mobiltelefon utan måste göras via 
dator. 
 

- Träningar 
Lördagar  
Det har varit runt 10 deltagare/gång. Fungerar bra. 
Januari: 
8/1: Dannike 
15/1: Målsryd 
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22/1: Viskafors 
29/1: Bredared 
 
Onsdagsintervaller 
Runt 10-15 deltagare/pass. En uppskattad träning. 
 

- Beslut, förvaring av klubbens priser. 
Det diskuterades olika platser för att förvara klubbens mottagna priser. 
Inget beslut togs på detta möte. 

 
Kommunikation internt o externt 

- Hemsida 
Intervjuer kommer läggas upp på hemsidan. 
Diskuterade om det saknas några länkar på hemsidan. Kom fram till att inga fler länkar 
behövs. 
 

- Medlemsbrev 
Inget behov av medlemsbrev just nu. 
Lasse skriver ihop ett kortare informations mejl till medlemmarna 
 

- Facebook, Instagram 
Inget nytt. Fungerar bra. 
 

- Garmin, Strava 
Inget nytt. Fungerar bra. 

Övriga frågor. 
Lasse informerade om att vi haft person som tävlat för BLK utan att var medlem, samt att han 
erbjudit Sören Remar att arrangera ett lopp som hans 200:ade Marathon. 
 
Nästa styrelsemöte. 
Måndag 17/1 - 2022 kl. 18:00. Hos Marita. 
 
 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


