Protokoll fört vid årsmöte för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-03-06
med start kl. 18:00.
Närvarande: 27 medlemmar inklusive styrelsen.

§1
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Mötet befanns vara i laga ordning utlyst.

§3
Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Curt Carlsson.

§4
Val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Per Fuglevik.

§5
Val av justeringsmän.
Till justeringsmän för årsmötet och tillika rösträknare valdes Douglas Lindström och Viktor
Alriksson.

§6
Borås Atletklubbs verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen för år 2016 lästes igenom av de närvarande. Verksamhetsberättelsen
godkändes av årsmötet.

§7
Tävlingsverksamhetens årsberättelser.
Styrkelyft: Berättelsen lästes igenom och godkändes av årsmötet.
Tyngdlyftning: Berättelsen lästes igenom och godkändes av årsmötet.

§8
Ekonomisk rapport.
Patrik Björk inledde med en utförlig redogörelse för hur Svenska Styrkelyftförbundet arbetar
och hur Borås Atletklubb arbetar med ekonomin. Resultatrapporten gicks därefter igenom. På
intäktssidan kunde konstateras ett tapp på medlemsintäkter och bingointäkter.
På utgiftssidan kan nämnas att tävlingskostnaderna hölls inom budget för 2016.
Totalt hamnar vi på ett lite minus för 2016, 2125 kr.
Rapporten godkändes av årsmötet.

§9
Revisorernas berättelse.
Per Sjöstrand läste upp revisorernas berättelse.

§10
Frågan om ansvarsfrihet.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§11
Motioner.
Inga motioner har inkommit.

§12
Fastställande av budget för verksamhetsåret 2017.
Patrik Björk redogjorde utförligt för budgeten för 2017. SM-veckan som går i Borås 2017 och
som Borås AK är medarrangör för ( tyngdlyftning och styrkelyft ) kan ge ett extra tillskott i
kassan. Budgeten för 2017 godkändes av årsmötet.

§13 Val av kassör på 2 år.
Årsmötet valde Patrik Björk (ordförande Curt Carlsson har ytterligare 1 år kvar).

§14
Val av 3 styrelseledamöter på 1 år.
Årsmötet valde Viktor Alriksson, Per Sjöstrand och Pernilla Ohlsson.
Val av 3 suppleanter på 1 år.
Årsmötet valde Viktor Sjölin, Mattias Svensson och Håkan Simonsson.

§15
Val av revisorer på 1 år.
Till revisorer valdes Lennart Dahlén och Oskar Lillvik.

§16
Val av revisorsuppleant på 1 år.
Till revisorsuppleant valde årsmötet Torbjörn Jönsson.

§17
Val av intendenter, lokal- och materialansvariga.
Väljs av styrelsen.

§18
Val av instruktörer och ledare för styrkelyft, tyngdlyftning och styrketräning.
Väljs av styrelsen.

§19
Val av valberedning.
Årsmötet valde Åke Lindstrand ( sammankallande ) och Per Fuglevik.

§20
Fastställande av årsavgifter för år 2018.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet. Bifogas.

§21
Fastställande av styrelsearvodet för 2017.
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att inget styrelsearvode för 2017 betalas ut.
Denna punkt stryks från och med nästa år.

§22
Övriga frågor.
Patrik uttryckte en önskan att få ett flertal funktionärer till SM-veckan i Borås under
sommarveckorna 26 och 27.
Det är behov av klovare och övriga funktionärer under själva tävlingsdagarna. Dessutom
behövs folk som kan hjälpa till med uppbyggandet av tävlingsarenan i Sjuhäradshallen.
Efter tävlingarna behövs folk som hjälper till med återställandet av hallen , samt städning och
uppsnyggnin

§23
Pris- och märkesutdelning.
Curt Carlsson förrättade årets prisutdelning. Alla närvarande pristagare applåderades. Bilaga
bifogas.
Efter prisutdelningen uttryckte styrkelyftarna sin uppskattning över Lennart Dahléns insatser
som tränare och coach. Han tilldelades en fin pokal och en gåva.

§24
Avslutning.
Åke Svahn 82 år begärde ordet och tackade styrelsen för ett gott arbete under det gångna året.
Slutligen tackade Curt de avgående styrelseledamöterna och övriga mötesdeltagare och
avslutade därefter mötet.

……………………………………….…. ……………………………………….….
Curt Carlsson
Per Fuglevik
Ordförande årsmötet
Sekreterare

……………………………………….…. ……………………………………….….
Douglas Lindström
Viktor Alriksson
Justeringsman
Justeringsman

