Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-02-20.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Per Fuglevik, Douglas Lindström, Håkan Simonsson och
Viktor Sjölin, samt Åke Lindstrand som representerade 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 Douglas Lindström.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Kommande tävling: Serietävling omgång 1 arrangeras av Borås Atletklubb i våra lokaler 4 mars. Åtta
lyftare från oss deltar och totalt över femtio lyftare väntas delta från distriktet.
U/J/V-SM går 26 april till 1 maj i Örebro. Från oss deltar Madelen Ohlsson och Curt Carlsson i både
styrkelyft och bänkpress, William Jonsson deltar enbart i bänkpress.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Serietävling omgång 2 hölls hos Marks TK i Kinna 11 februari och Borås AK deltog med 6 lyftare.
Våra lyftare gjorde okey resultat och fick bättre poäng än senast. Protokoll bifogas.
Kommande tävling. Serietävling omgång 3 arrangeras 11 mars av Borås AK i våra lokaler.
Samuel Hägerström tävlar numera för Örebro KK på grund av studier i Örebro.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 179 personer. I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Patrik Björk redogjorde för 2016 års resultat som landade på något minus. Vi får kämpa på i år och
hålla koll på våra utgifter.

d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Lokala aktivitetslistor är redovisade och godkända och gav 18.400 kr.
Statliga aktivitetslistor är redovisade och godkända och gav 26.500 kr.
Bingon har gått sämre under hösten 2016 och 2017 har startat svagt utan någon utdelning.
e) Attestering av fakturor.
Viktor Sjölin kollar januaripärmen när den är klar.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§06
Skrivelser.
VGTF. Kallelse till årsmöte i Vara 6 april.
VGSF. Kallelse till årsmöte 11 mars i Göteborg.
Parasport. Kallelse till årsmöte 30 mars i Vara.
Eleiko. Inbjudan till Masters-EM i Halmstad 11-21 augusti. Dom har behov av klovare och övriga
funktionärer.
SM-veckan sommar i Borås. Informationsträff onsdag 1 mars. Curt, Patrik och Anders Hägerström
deltar från oss.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Valberedning.
Åke Lindstrand redovisade valberedningens arbete och presenterade några nya namn. Då Per
Sjöstrand är nominerad till styrelsen behöver vi en ny revisor. Åke ordnar med detta.
§09
SM-veckan sommar 2017 i Borås
Curt har rekryterat en grupp som skall jobba med förberedande arbete inför SM-veckan.
Förhandlingar med Svenska Tyngdlyftningsförbundet skall genomföras angående vår ersättning för
att hålla i arrangemanget. Patrik berättade att allt är klart med Styrkelyftsförbundet.
§10
Övriga frågor.
En ” på gång lista” anslås på informationstavlan. Bifogas.
Borås Atletklubb har nu även ett Swischkonto som betalningssätt.
Vi har även skaffat ett Instagramkonto.
Sisugrupper. Det är viktigt att kryssa i närvaro på listorna som finns på flaken.
Ny programvara Microsoft Office 2016 har installerats i vår nya lap-top. Kostnad 1400 kr.
Regler för tävlingsaktiva. Revidering godkänd. Bifogas.

Antidopingnytt från VGSF. Det har kommit en del nya regler som gäller för medlemsföreningar som
skall uppfyllas varje år. Bifogas.
Årsmötet. Curt redogjorde för körschemat för årsmötet och allt befanns vara i god ordning. Hans
Andersson från Borås Stad skall tillfrågas angående rollen som ordförande på årsmötet.

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