Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-09-25.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Håkan Simonsson, Victor Alriksson samt Viktor Sjölin.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Patrik Björk.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Håkan Simonsson och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
På DM i klassiskt samt utrustat styrkelyft den 9-10 september hos GKK ställde vi upp med 6 lyftare,
varav fyra hamnade på prispallen. Rapport bifogas.
På serieomgång 3 i Vedum ställde vi upp med 2 man i bänkpress. Rapport bifogas.
Kommande tävlingar: Preliminärt kommer Borås AK och Falköpings TK dela på serieomgång 4.
Borås anordnar lördagen den 11 november och Falköping helgen efter lördagen den 18 november.
SSF-s sportchef Robert Ericsson har efterfrågat begagnad utrustning som inte används ute hos
klubbarna då utrustat styrkelyft blir allt större i Sverige igen. Styrelsen beslutade att vi säljer eller
skänker den utrustning vi ej behöver till SSF.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Kommande tävlingar: Götalandsmästerskapen i tyngdlyftning kommer gå den 18-19 november i
Olofström. Inbjudan bifogas.
U/J DM kommer arrangeras av Borås AK lördagen den 25 november, vilket beräknas attrahera 8-10
deltagare. Inbjudan bifogas.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 243 personer. Hösterbjudandet har gett drygt 20 nya medlemmar.
Vi kommer hålla öppet hus för ungdomar den 28-29 oktober, där vi kommer ha 5-6 stationer att
prova på, inbjudan kommer ut snart. Inbjudan bifogas.
Vi har gjort ett tillägg i hösterbjudandet där vi förtydligar att bastun och köket med all sin utrustning
är tillgängliga för alla klubbens medlemmar. Dessutom att vi har en hiss på bortre sidan av huset som
pensionärer eller personer som har svårt att gå i trappor kan använda. Bifogas.

Styrelsen beslutade att anställd personal ska åka ut till skolor/fritidsgårdar där de ska kontakta
behörig personal angående möjligheten att få sätta upp anslag angående träning och öppet hus på
Borås AK på deras anslagstavlor. Anställda ska redovisa detta till kommande styrelsemöte.
c) Ekonomin
Ekonomin är i balans och likviditeten god. Vi kan stoltsera med ett starkt positivt resultat efter SM då
alla kostnader för SM redan är bokförda. Budget bifogas.
Det finns ett integrationsbidrag på 10 000 kr från SISU som går att söka. Styrelsen beslutade att vi
kommer ansöka om bidraget då vi redan uppfyller villkoren.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: Borås Stad är godkänt och gav ca 7 000 kr, vilket är lägre än motsvarande år.
Bingon: Årets utbetalningar från bingon ligger på 41 500 kr vilket är mer än förväntat. Vi väntar oss
minst en utbetalning till under året som gör att slutsumman bör hamna runt 50 000 kr.
d) Attestering av fakturor.
Per Sjöstrand skulle ta marspärmen, men har ej hunnit med så Curt tog den istället.
Pernilla kontrollerade majpärmen med bistånd av Curt, och den befanns vara ok.
Håkan Simonsson har kontrollerat junipärmen, vilken var ok.
Mattias skulle kolla julipärmen med bistånd av Curt, pga. tidsbrist kontrollerar Curt pärmen istället.
Viktor Sjölin kontrollerar augustipärmen.
Curt Carlsson, Patrik Björk samt Gunnar kontrollerar septemberpärmen när den är klar.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Kallelse till Föreningsrådets ombudsmöte.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
SM-veckan sommar 2017 i Borås.
Curt Carlsson har gjort utvärderingen för SM, vilken har skickats in. Bifogas.
Resultatet för SM-veckan 2017 blev 65 953 kr. Budget bifogas.
Borås Stad kommer att hålla en avslutningsfest torsdagen den 19 oktober för föreningar som var med
som arrangörer under SM-veckan. Curt Carlsson, Anders Hägerström samt Patrik Björk kommer att
deltaga från Borås AK. Inbjudan bifogas.

§ 09
Renovering av SL-flaket.
Jan Herrlin har tagit på sig ansvaret att leda arbetet av renoveringen av SL-flaket med hjälp av Curt
Carlsson, Niklas Malm samt Douglas Lindström och eventuellt några fler. Jan beräknar att det
kommer ta en dag att utföra arbetet, vilket de tänker utföra på en lördag. Jan Herrlin återkommer med
dag för arbetet som är budgeterat till ca 10.000 kr. Styrkelyftarna ska rensa flaket på fredagen innan
så Jan Herrlin och övriga kan sätta igång med arbetet direkt på lördag morgon.
Det vore en bra idé att anordna domarutbildningen som Patrik Björk ska hålla samma helg när det är
stängt för träning.
§ 10
Målning och uppsnyggning av hall, kök, toaletter och omklädningsrum.
Gunnar, Curt och Ronny är snart färdiga med målningen och uppsnyggningen av hallen.
Arbetet för hela projektet är budgeterat till ca 5.000 kr. Utgifterna för hallen är på 1.000 kr hittills.
De resterande utrymmena kommer målas helgen 14-15/10, under ledning av Pernilla Ohlsson.
Pernilla stämmer av med Curt vilka färger som ska användas så åker Curt och Gunnar och köper färg
och penslar m.m.
§ 11
Revisorernas skrivelser.
Revisorernas skrivelser diskuterades. Skrivelserna bifogas.
Revisorerna kommer kallas till nästa möte i oktober då önskat material kommer bifogas och
styrelsen ska presentera sin syn på skrivelserna.
§ 12
Övriga frågor.
 Nya BAK-loggan diskuterades och styrelsen godkände storlek och placering av trycket. Nya
t-shirten med BAK-tryck kostar i inköp 75 kr exkl. moms.
 Vi kommer preliminärt gå igenom arbetsordningarna den 10 oktober alternativt den 12
oktober. Alla i styrelsen läser igenom arbetsordningarna innan.
 Per Sjöstrand avgår från styrelsen fr.o.m. dagens möte. Vi diskuterar ersättare på nästa möte.
 Nästa styrelsemöte blir 23 oktober.
§ 13
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.

...............................
Curt Carlsson
Ordförande

...............................
Victor Alriksson
Sekreterare

.............................
Patrik Björk
Justeringsman

