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Styrelsemöte Borås Löparklubb 23/5 2022 

Plats: Hos Marita 

Närvarande: 
Anton Wilson, Karin Apelqvist, Lars Wahlqvist 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 
Rapport.  
Kassarapport. Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 64 587,14 kr. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 218 betalande medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 2 nya medlemmar. 
 
Kläder  
Keps 
Lars har varit i kontakt med Craft men ej fått svar ännu.  
Fortsätter att titta på olika alternativ. 

Mössa/buff 
Lagret inventerat. Finns 25 mössor och 27 buffar i lager. Vi undersöker möjligheten att skaffa 
en tunnare variant till framtida behov. 

 

Specialdesign 
- Extra tryck (Sweden, flagga) 

Lars har tagit fram förslag på tryck på tröja och jacka. Vi beslutar att det ska finnas 
möjlighet att trycka på Sweden på fram- och flagga på baksidan på T-shirt. 
 

- Långärmad t-shirt (fråga från medlem) 
För lågt intresse från medlemmarna för att ta fram en långärmad t-shirt. 
 

- Pris på träningskläder framåt? 
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Styrelsen beslutade att behålla priset på klubbens träningskläder under 2022, oavsett 
ev. prishöjning från leverantör. 
 
 

Nummerlappar. 
Det finns tillräckligt med nummerlappar för nästa KM. 
Lars undersöker var klubben kan köpa in nya nummerlappar. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Inget nytt att rapportera. 

 
- Löparhandskar/Vantar med tryck 

Lars återkommer inför hösten. Inte akut just nu. 
 

- Bord (förslag på att köpa in fler) 
Styrelsen beslutar att klubben skall köpa in 4 bord. Lars får i uppdrag att beställa dessa. 

 
- Deklaration 

Kassören lämnar in deklarationen. 
 

- Reflexpilar 
Diskuterade att skaffa reflexpilar som komplement till snitslar på tävlingar. 
Lasse kollar med Johan om det går att göra pilar i samma reflexmaterial som Björkehov 
använder till sina leder. 

 
- Tidtagningsutrustning 

Kostnad för en tidtagningsutrustning är c:a 50 000 kr plus taggar (chip). 
Finns möjlighet att hyra också. 
Avvaktar med beslut tills klubben fått besked från Walter Kusk stiftelsen i oktober. 

 
Träning 

- Lördagar  
Marita rapporterar. Lite motigt att få ihop löpledare. Fortfarande runt 10 löpare/gång. 
Sommaruppehåll vecka 26 – 31 men samling på Kype kl. 9:00 för dom som vill springa 
tillsammans utan löpledare. 
Startar igen vecka 32 med löpledare. 
 

- Onsdagsintervaller 
Anton rapporterar. Fungerar bra. Har varit något färre deltagare senaste veckorna. 
Sista passet blir vecka 25. 
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- Långpass/ Utflykter 
Karin rapporterar om långpass 22/5. Bra uppslutning 
Förslag att springa runt Öresjön i juli  

Utvärdering 

- GBU 
Det var 64 startande. Går att ha fler startande vid tävlingscentrum, men parkeringen måste 
i så fall lösas 
Nöjda löpare under och efter loppet. 
Trots låg anmälningsavgift gick vi klart plus ekonomiskt. 
Sopsortering och listor på funktionärer kan förbättras 
Många medlemmar som hjälpte till med arrangemanget 
Nästa år blir max deltagare 90 med en maxtid på 24 timmar. 
Vi beslutar att tävlingen arrangeras 29 april 2023. 
 

- KM 5000 m 
Ett lyckat klubbmästerskap med totalt 38 startande, 10 kvinnor och 28 män. 
Många medlemmar ställde upp som varvräknare vilket uppskattades mycket av 
tävlingsledning och tävlande. 

Planering, lägeskoll på kommande aktivitet 

- Midsommarutmaning 
Per rapporterar. 
Startar 1 juni. Kalkylarket för utmaningen är klart 
 Per skriver inbjudan som Lasse skickar ut till samtliga medlemmar.  
 

- Månadsutmaning 
Per rapporterar. 
Fungerar bra med Kalkylarket. Hittills 57 deltagare. 
 

- Träningsläger 
Diskuterade möjligheten att klubben arrangerar ett träningsläger. Förslagsvis i Sverige och 
under 2023. 
 

- KM terräng och 10 km, ansvariga 
Anton tävlingsansvarig för KM Terräng den 24/8 på Björkehov. Samma upplägg som 
förra året. 
KM 10 km landsväg den 28/9 på Kolbränningen. Tävlingsansvarig bestäms senast på 
nästa styrelsemöte. 
 

- Vintermarathon 
Förutsättningar/ avtal SMS: 
Tävlingsdag:19 november. Start: Kl. 10:00 
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SMS står för medaljer. 70% rabatt för medlemmar i Sällskapet. 
Tävlingsklasser: Dam och Herr 
Vi beslutar att använda ”Mitt lopp” för anmälan 
 
Tävlingskommitté samt fördelning av arbetsuppgifter: 
Anton – Ansvarig för bana och flaggvakter. 
Lars – Ansvarig för tidtagningsutrustning. Undersöker vad det kostar att hyra utrustning. 
Lasse – Tävlings ledare, ansvarig för lokalbokning, söka sanktion för loppet, söka 
polistillstånd 
Marita – Sjukvårdsansvarig 
Sara – Ansvarig för depån 
Eventuellt erbjuda ett After run på kvällen. 

Övrigt sommar/höst 
After run Kretslopp. 
Beslutar att klubben skall ordna After run för medlemmarna efter Kretsloppet. 
 
Rapporter. 
RF och SISU 
Karin informerar. Inget nytt. 
 
SFIF 
Lasse informerar. Inget nytt. 
 
Västsvenska distriktet. 
Löparcupen. 
Lasse informerar. Navåsen har ställt in sin tävling. Få deltagare från BLK i cupen 
 
Sommarlovsaktivitet.  
Lasse informerar. Fritid och Folkhälsa ger föreningar möjlighet att ordna sommarlovs 
aktivitet. Inte aktuellt för vår klubb. 
 
Kommunikation. 
Hemsida 
Fungerar bra. 
BLK-cup och Klubbrekord finns nu tillgängligt på Google Kalkylark. 

Medlemsbrev 
Lasse skickar ut inbjudan till Midsommarutmaningen och sommarens träningstider. 
 
Sociala medier 
Fungerar bra. 
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Övriga frågor. 
Ej utdelade priser 
Det finns fortfarande några priser kvar att dela ut. 
 
Klubbförråd 
Lasses garage fungerar för närvarande som klubbförråd (tält, beachflaggor o dyl.). 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 9/8 – 2022 kl. 18:00, hos Lasse. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


