Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-03-15.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Mattias Svensson, Pernilla Ohlsson, Viktor Sjölin samt
adjungerande Per Fuglevik från valberedningen.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsperson.
Till justeringsperson valdes Viktor Sjölin.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Mattias Svensson och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
På serieomgång 1 hos Vedums AIS den 24 februari blev vi totalt 12 lyftare varav 4
tävlingsdebutanter. Rapport bifogas.
Curt Carlsson deltog i Klassiskt Veteran-EM den 6 mars i Helsingborg. Curt tävlade i klass 93 kg,
M4 och blev bronsmedaljör i knäböj samt totalt och silvermedaljör i marklyft. Dessa prestationer
innebar nya personbästan, klubb- samt distriktsrekord i böj, mark samt totalt. Rapport bifogas.
Kommande tävlingar: Fyra lyftare ställer upp på U/J/V-SM i Klassisk Styrkelyft och Bänkpress i
Sundbyberg den 27/4 – 1/5. Curt Carlsson tävlar den 27 april och eventuellt även tisdag 1 maj.
Torbjörn Jönsson tävlar lördag 28 april samt tisdag 1 maj. Madelen Ohlsson tävlar på söndagen 29
april samt tisdag 1 maj. Per Lövsenger tävlar i bänkpress 1 maj och eventuellt i klassiskt styrkelyft 28
april.
Serieomgång 2 går hos Falköpings TK den 12 maj. Fyra av våra lyftare tävlar istället hos Pure Power
i Kungsbacka den 19 maj. Timo Junno m.fl. gör tävlingsdebut.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
På serieomgång 3 hos Borås AK den 10 mars var det totalt 18 tävlande varav 5 lyftare från Borås. Ett
lag i tyngdlyftning är på 6 personer så Borås AK var en man kort. Rapport bifogas.
Kommande tävlingar: Nästa tävling blir 7 april hos Marks TK.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 181 personer. Det blir troligtvis ingen instruktörsutbildning under våren då
flera av de som anmält intresse är bortresta. I övrigt inget att rapportera.

c) Ekonomin
Inget att rapportera.
d) Aktivitetsgrupper/Bingo
Bingon: Inget att rapportera.
Aktivitetsgrupper: Vi väntar fortfarande på besked om kommunalt aktivitetsstöd för höstens
aktiviteter, dröjsmålet beror troligtvis på att det är ett nytt system att rapportera in på.
e) Attestering av fakturor
Attestering av fakturor för 2018 påbörjas efter årsmötet.
f)
Inga.

Övriga rapporter

§ 06
Skrivelser.
Inga.
§ 07
Bordlagda frågor.
 Styrelsen beslutade att öppettiderna för bastun begränsas väsentligt. Bifogas.
 Styrelsen beslutade att öppettiderna för träning på klubben förlängs med 1 timme varje kväll.
Börjar gälla från 1 maj med villkor att det passar in i Securitas körschema. Bifogas.
 Styrelsen beslutade att vi inte deltar på föreningskvällarna på Idrottens Bingo i Borås under
våren. Till hösten får vi ta ställning igen ifall vi vill delta eller inte. Bifogas.
 Styrelsen röstade igenom ny utformning av Regler för tävlingsaktiva 2018, med villkoret att
en smärre justering görs. Bifogas.
§ 08
Årsmöte 2018
Genomgång av dokument till årsmötet.
Årsberättelse 2017, en smärre justering ska göras.
Rapport från SM i Tyngdlyftning, Styrkelyft och Bänkpress 2017. Ok
Verksamhetsberättelse Styrkelyft 2017. Ok
Verksamhetsberättelse Tyngdlyftning 2017, ett tillägg om KM ska göras.
Ekonomisk rapport. Ok
Revisorernas berättelse. Ok
Inkomna motioner:
 Lennart Dahlén motionerar att Borås Atletklubbs årsmöte antar RF-s ANDT-policy. Styrelsen
anser att den redan tillämpas.
Budget för 2018, förväntat resultat landar på –13 000 kronor. Ok
Valberedningens förslag. Ok
Styrelsen enades om ett förslag till årsavgifter för 2019. Ok
Föredragningslistan för årsmöte 2018 gicks igenom. Ok
Resultat- och balansrapport. Det blev ett negativt resultat på 4 816 kronor. Ok
Utmärkelser för tävlingsåret 2017. Ok
Konstitueringsmöte, dagordning. Ok

§ 09
Valberedningen
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. I år kommer ansvarsområden såsom intendenter,
lokalansvariga, tränare m.fl. väljas på årsmötet istället för på konstituerande möte som tidigare år.
För tyngdlyftningen finns ett förslag på 3 tävlingsansvariga i form av Viktor Sjölin, Tomas Pettersson
samt Ha Tran. Styrelsen föreslår att valberedningen består av Åke Lindstrand och Per Fuglevik.
Förslag på intendenter och materialansvariga är: Niklas Malm, Jan Herrlin, Per Fuglevik samt
Lennart Dahlén.
§ 10
Övriga frågor.
 Påsköppet. Anslås och bifogas.
 Affisch för att locka ungdomar 15-20 år att börja träna på Borås Atletklubb är påbörjad och
kommer marknadsföras på Facebook och Instagram när den är klar. Kostnaderna för
marknadsföring via Facebook och Instagram ryms väl inom budget för annonsering 2018 då
kostnaden för att annonsera i 14 dagar endast uppgår till 70 kronor.
 Pernilla Ohlsson nämnde att funktionärer behövs till Action Run 18 augusti. De funktionärer
som ställer upp från Borås AK resulterar i pengar tillbaka till klubben. Pernilla sätter upp en
anmälningslista på anslagstavlan. Anmäl intresse direkt till Pernilla eller via anmälningslistan
innan majmötet.

§ 11
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.

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

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

.............................
Viktor Sjölin
Justeringsperson

