Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-01-23
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Per Fuglevik, Douglas Lindström, Håkan Simonsson,
Victor Alriksson och Viktor Sjölin, samt Åke Lindstrand som representerade valberedningen och
Mattias Svensson, i studiesyfte för ev. framtida styrelseuppdrag.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Douglas Lindström.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Kommande tävling: Serietävling omgång 1: ej klart med arrangör för denna tävling i nuläget. Vi
väntar på besked från Vedum och Falköping som ev. håller i arrangemanget innan vi går vidare.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Serietävling omgång 1: tävlingen hölls hos Marks TK i Kinna och Borås AK deltog med 6st lyftare
vilket är alla i nuläget licensierade lyftare. Det var ett överlag okej resultat där Anders Hägerström
och Simon Axell utmärkte sig med bra resultat och personliga rekord. Protokoll bifogas.
Kommande tävling: Serietävling omgång 2 arrangeras 11/2 av Marks TK. Vi försöker få med
samtliga lyftare även denna gång.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 160 personer. Så här i början av året är det ofta personer som tränar men
ännu inte betalt årsavgift. Styrelsen och förtroendevalda håller i medlemskontrollen en tid framöver. I
övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Patrik räknar just nu på ekonomsikt resultat för 2016, han räknar med ett starkt minus. Några
bidragsposter återstår att få besked om, varav bingon är den största. Patrik diskuterade möjligheter
och utmaningar inför 2017. SM på hemmaplan som Borås Atletklubb medarrangerar kan ge ökade

intäkter. Tävlingsverksamheten är nästa verksamhet där Patrik ser möjligheter för besparing.
Styrelsen diskuterade klubbens inkomster och utgifter. Per påtalade osäkerheten i att vara för
beroende av bidrag från bingon.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Lokala aktivitetslistor är klara att skickas in, beräknas ge ca 20’000.
Statliga aktivitetslistor rapporteras in om ca två veckor, beräknas ge ca 25’000.
Bingon: Vi väntar på svar om ytterligare utbetalning för 2016 kan komma. Håkan kontaktar
ansvariga för svar i frågan.
e) Attestering av fakturor.
Viktor Sjölin kollar januaripärmen när den är klar.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§06
Skrivelser.
Inga
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Valberedning.
Åke Lindstrand informerade om valberedningens pågående arbete samt hörde sig för inom styrelsen
vilka som ställer sig till förfogande inför 2017.
§09
SM-veckan sommar 2017 i Borås
En kommittégrupp är sammansatt och arbetet inför SM påbörjas i februari.
§10
Övriga frågor.
- Nå ut till medlemmar: Diskussion: kring hur vi kan använda sociala medier. Victor Alriksson och
Curt ser över klubbens sida på Facebook.
- Regler för tävlingsaktiva: Vi måste konsekvent använda de regler som tävlingsaktiva och
förtroendevalda skall följa för att erhålla reducerad avgift. Styrelsen diskuterade om utformningen av
dessa regler ska ses över så de säkert är konkreta och rättvisa.
- Curt har färdigställt tider för årets styrelsemöten, anslås i lokalen.
Arbetet inför årsmötet är på god väg, Curt informerade.

Utmärkelser: De flesta utmärkelser för 2016 är nu fastställda.
§ 11
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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