Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-08-24.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Pernilla Ohlsson, Håkan Simonsson, Viktor Sjölin samt
Mattias Svensson.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Pernilla Ohlsson.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Viktor Sjölin och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
SM i klassiskt Styrkelyft samt Bänkpress 1-7 juli 2017 i Almåshallen: Enda lyftare som deltog från
Borås Atletklubb var Kim Björklund, som efter tangerat personbästa i knäböj tyvärr bommade ut sig i
bänkpressen och avbröt tävlandet. Rapport bifogas.
Kommande tävlingar: DM i klassiskt samt utrustat styrkelyft går den 8–10 september hos GKK i
Göteborg. Vi ställer upp med 6 lyftare. Inbjudan bifogas.
Den 16 september håller Vedums AIS i serieomgång 3 med fokus främst på bänkpress. Vi ställer upp
med 3 lyftare. Inbjudan bifogas.
I övrigt inget att rapportera.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Kommande tävlingar: DM i Mariestad den 14 oktober. Inbjudan bifogas.
I övrigt inget att rapportera.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 225 personer. Sommarerbjudandet, utskicket till tidigare medlemmar, samt
samtal med några personer under SM-veckan har gett närmare 25 nya medlemmar.
Vi har fyra personer som är intresserade av att bli styrketräningsinstruktörer. Utbildning påbörjas
nästa månad i våra lokaler. Det vore bra om vi hittade en till instruktör som tränar dagtid.
I övrigt inget att rapportera.

c) Ekonomin
Då Patrik ej kunde närvara lämnade Curt en kort rapport.
Bortser vi från den inverkan som SM har på resultatet ligger resultatet på motsvarande nivå som
samma tidpunkt föregående år. Inkluderar vi SM hade vi haft ett plusresultat på 60 000 kronor om vi
hade bokslut idag. Men det kommer flera stora utgifter i höst som gör att resultatet för helåret blir
lägre.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: Ansökan om statligt aktivitetsstöd blev godkänt och resulterade i ca 19 000
kronor, lite lägre än motsvarande förra året.
Vi ska försöka göra fler aktivitetsgrupper i höst som kommer inbringa mer bidrag till klubben.
Lokalt aktivitetsstöd är inlämnat men inte godkänt ännu. Vi vet dock att det kommer ge mindre än
föregående år då vi har färre medlemmar som är yngre än 20 år.
Bingon: Har möte i september. Vi hade budgeterat 25 000 kronor för Bingoalliansen och vi är redan
uppe i drygt 33 000 kronor, en summa som kommer växa ytterligare innan året är slut.
d) Attestering av fakturor.
Per Sjöstrand har inte kollat marspärmen ännu.
Pernilla kontrollerar maj månads pärm med bistånd av Curt.
Håkan Simonsson kollar junipärmen.
Mattias Svensson kontrollerar julipärmen med bistånd av Curt.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Bingons dag hos Borås Bingoallians den 9 september.
Borås Stad hälsovecka 16-22 oktober. Inbjudan bifogas.
Vi väljer istället att hålla öppet hus under två dagar precis som förra året samt söker bidrag ur Borås
Samfond III till detta. Vi inriktar oss även detta år mot ungdomar mellan 12-17 år.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
SM-veckan sommar 2017 i Borås
Vi arrangerade tre SM med idel beröm från lyftare, publik, domare o.s.v. och klovarlaget i
tyngdlyftningen blev utsett till Sveriges bästa klovarlag 2017.
Vi höll budgeten bra trots lägre inkomster än beräknat från Styrkelyftsförbundet främst pga. av lägre
deltagarantal än önskat. Intäkterna från entrén och kafeterian blev mycket bättre än budgeterat.
Tävlingsstängerna som vi erhöll som delersättning från Tyngdlyftningsförbundet sålde vi direkt
under SM-veckan vilket inbringade 15 000 kronor. Resultatet blev 75 553 kronor men då är inte
kostnader för SM-festen inräknat vilket beräknas kosta ca 15 000 kronor. Det som är kvar innan vi

kan lägga SM bakom oss är en utvärdering till Borås Stad samt att utrustning från
Styrkelyftsförbundet samt Tyngdlyftningsförbundet ska skickas tillbaka. Budget samt utvärdering
bifogas.
§ 09
Övriga frågor.
 Träningserbjudande för hösten 2017 diskuterades och beslut togs om att fastställa de
föreslagna avgifterna. Bifogas.
 Curt och till viss del Ronny skötte det mesta av sommaravlarmningen vilket gjorde att vi
sparade ca 6-7 tusen i bevakningskostnader.
 Gunnar och Ronny börjar rengöra bastun noggrant på måndag. Bastun kommer startas den 4:e
september med begränsade öppettider tills vi ser vilket behov som föreligger.
 Pernilla kommer rengöra båda duscharna under måndag morgon med lite kraftfullare
rengöringsmedel.
 Nästa möte blir preliminärt den 19 september.
 Ett förslag från STI diskuterades men röstades ned. Bifogas. Resulterade dock i ett motförslag
om att vi ska måla om omklädningsrum, kök, hall, toaletter samt renovera sittbänkarna i
omklädningsrummen.
 Flera punkter på att göra listan diskuterades. Bifogas.
 Facebook diskuterades.
 Vi beslutar om vi ska låta Christer Johansson bli massör på klubben först när han lämnat in ett
prisförslag.
 Victor diskuterade en offert han fått från STI, vilken röstades ned då fokus ligger på att få ett
plusresultat i år. Bifogas.

§ 10
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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