Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-12-18.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Mattias Svensson, Viktor Sjölin samt adjungerade Åke
Lindstrand och Per Fuglevik från valberedningen.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Viktor Sjölin.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Per Fuglevik och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Curt Carlsson deltog i U/J/V- SM i utrustad styrkelyft lördagen den 9 december i Vedum. Han fick
silver i sin kofficientklass. Rapport bifogas.
KM i styrkelyft, den 2 december, lockade 14 deltagare. Protokoll bifogas.
Föreningsrapporten har skickats in den 3 december av Curt Carlsson.
Kommande tävlingar: Serieomgång 1 går mellan den 15-25 februari.
Veteran EM i Klassisk Styrkelyft går 6-10 mars i Helsingborg, sista anmälningsdag är 28 december.
Curt Carlsson är intresserad av att deltaga om möjlighet finns.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
U/J -DM den 25 november i våra lokaler lockade 13 deltagare och är den största tävlingen i distriktet
på länge. Simon Carslöv lyckades kamma hem ett guld i sin klass då han vägde över och därmed fick
tävla i en tyngre viktklass. Protokoll bifogas.
Under mötet med VGTF efter avslutad tävling diskuterades tävlingar och utbildningar för 2018. Vi
kollar i klubben om det finns intresse för en tränar- samt domarutbildning under våren 2018.
På KM i tyngdlyftning, 16 december, deltog 7 lyftare. Per Fuglevik blev klubbmästare. Protokoll
bifogas.
Ett serielag är anmält till serien 2018 och 7 lyftare är anmälda och beviljade licenser.
Simon Axell har fått förnyad domarlicens för 2018.
Föreningsrapporten för tyngdlyftningen skickades in 3 december av Curt Carlsson.
Kommande tävlingar: Serieomgång 1 blir den 13 januari hos Marks TK i Kinna.

b) Styrketräning.
Slutgiltigt medlemsantal för 2017 blev 261 personer. Vi har 29 medlemmar under 20 år, nästa gräns
för högre bidrag från Borås Stad är 51 st. ungdomar. I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Ekonomin ser fortsatt bra ut enligt Curt Carlsson. Vi har 71 000 kronor på skattekontot där troligtvis
en stor del kan föras tillbaka till checkkontot.
d) Aktivitetsgrupper/Bingo
Aktivitetsgrupper för hösten 2017: Är färdiga till nästa möte i januari.
Bingon: Det krävs numera att föreningarna skickar in information om firmatecknare samt utdrag från
polisregistret för att få vara med i Borås Bingoallians.
e) Attestering av fakturor
Viktor Sjölin har kontrollerat novemberpärmen, vilken var ok.
Curt och Patrik går igenom decemberpärmen när den är klar.
f)
Inga.

Övriga rapporter

§ 06
Skrivelser.
Kallelse till Parasport Västergötlands årsmöte den 20 februari 2018. Bifogas.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Valberedningen
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. De har varit i kontakt med alla i styrelsen och samtliga
nomineringar förutom 3 nya suppleanter är klara till årsmötet. Valberedningen fortsätter sitt arbete
med att hitta nya suppleanter. Då de gärna vill ha in fler kvinnor i styrelsen så är förhoppningen att
minst en suppleant blir av det kvinnliga könet. Till nästa möte har valberedningen förslag på namn.
§8
Övriga frågor.
 Reparations- och underhållsdag är ändrad till 6 januari, kl. 10-14. Bifogas.
 Helgstädlista för jul, nyår och trettonhelgen. Anslås.
 SISU-listor är inlämnade 14 december av Curt. Borås AK fick mycket beröm från SISU för
väl arrangerade SM under sommaren.
 Enligt Säker och Trygg Förening i Borås Stad är Veronica Gidlund antidopingansvarig
tillsammans med Curt och Patrik.
 Antidopingavtal för Styrkelyft har skickats in av Curt. Bifogas.
 Handlingsplan för antidoping ska skickas in senast 31 december till SSF.











Alla styrkelyftare samt tyngdlyftare ska skriva under nya antidopingavtal innan någon börjar
tävla 2018.
Medlemskontroll sker från 1:e januari. Bifogas.
Årsmötet blir preliminärt måndagen den 5 mars, spikas på nästa möte. Arbetet inför årsmötet
ska påbörjas nu och allt ska vara klart till februarimötet.
Integrationsbidrag från SISU på 7 000 kr för 2017 är beviljat. Vi kan få upp till 25 000 kr för
2018 om vi bl.a. ställer upp på Sports for you i Boråshallen 3-4 januari. Ett tiotal sporter
kommer att visa upp sig där. Det krävs ca 5-6 ledare från Borås AK som hjälper till för att
visa upp styrkelyft och tyngdlyftning. Bifogas.
Preliminära tider för styrelsemöten 2018. Bifogas.
Han som har ett stötbord kan eventuellt tänka sig att sälja detta, Curt och Viktor Sjölin åker ut
till honom inom kort och kollar på stötbordet.
Victor Alriksson redogjorde för vad som diskuterats under styrkelyftarnas möte den 1
november. Mötesprotokoll bifogas.
Nästa möte blir preliminärt den 22 januari.

§9
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.

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

...............................
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Sekreterare
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Viktor Sjölin
Justeringsman

