Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-04-20.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Viktor Sjölin, Victor Alriksson samt Per Sjöstrand.
§ 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 Patrik Björk och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Kommande tävlingar: Serieomgång 2 går hos Falköpings TK i Odenhallen den 20 maj.
Preliminär invägningstid: 07.30 - 09.00 och tävlingsstart 09.30.
På bänk-DM hos Fysiken AK 13–14 maj i Göteborg kommer vi ställa upp med tre lyftare. Dom vill
låna vårt domarsystem, vilket är ok. Inbjudan bifogas.
Budget för U/J/V-SM har tagits fram. Budgeten godkändes av styrelsen. Bifogas.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
På serieomgång 4 hos Borås Atletklubb den 8 april deltog 5 lyftare från Borås AK av totalt 8
deltagare. Efter avslutad säsong är laget kvar i division 3. Rapport bifogas.
På VGTF-s årsmöte den 6 april i Vara deltog från Borås AK: Curt Carlsson, Viktor Sjölin och Ha
Tran. Det var totalt 18 deltagare på årsmötet där Viktor Sjölin fick fortsatt förtroende i
valberedningen och Ha Tran blev vald till revisorssuppleant. Rapport bifogas.
Kommande tävlingar: U/J-DM går hos Borås AK i november.
Lag-SM går i Falköping den 20 maj och arrangeras av Falköpings AIK.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 188 personer. Utskicket till tidigare medlemmar gav inget resultat.
Finns ett behov av nya instruktörer då det är många medlemmar som frågar efter hjälp. Samtliga
styrelsemedlemmar kollar aktuellt behov i klubben till nästa möte. I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Ekonomin är i balans enligt Patrik Björk.

d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: finns ett behov av fler ungdomar upp till 20 år.
Bingon: inget nytt att rapportera.
e) Attestering av fakturor.
Per Sjöstrand kollar marspärmen.
Patrik Björk kollar aprilpärmen.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Protokoll från årsmötet hos Föreningsrådet den 23 mars.
Kallelse till årsmöte hos Borås Bingoallians onsdag den 26 april.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
SM-veckan sommar 2017 i Borås
SM gruppen hade sitt första SM-möte den 13 april i våra lokaler. Protokoll bifogas.
Curt Carlsson har deltagit i ett 2-dagars kickoff möte 18–19 april med Borås Stad, SSF, STF och
representanter från 50 olika idrotter. Rapport bifogas.
SVT sänder troligtvis från tyngdlyftningen under lördag förmiddag.
Det är ännu inte klart i vilken lokal vi ska arrangera SM i. Det ligger på Borås Stad att ta ett beslut i
frågan snarast.
Curt har sammanställt en pärm med dokument m.m. från SM 2014 och 2017.
§ 09
Övriga frågor.
Årets ekonomigrupp består av ordförande, kassör, revisorer samt 1–2 representanter från
medlemmarna. Dag Stordalen har tackat ja till att representera medlemmarna.
Öppettider för vår/sommar kommer att sättas upp i lokalen. Bifogas.
Gunnar, vår kanslist kommer att ha semester under vecka 23 samt v.30–33. Under dessa veckor
sköter styrelsen upplåsningen och avlarmningen. Vaktmästaren Ronny har inte bestämt när han vill
ha semester än.
En lista med lösenord/koder till våra datorer har tagits fram av Curt Carlsson som samtliga i styrelsen
ska få tillgång till.
Backup för samtliga datorer ska göras till en extern hårddisk snarast.
Beslut togs om att vi snarast kontaktar Facebook för att försöka få åtkomst till
administratörsuppgifterna för Borås Atletklubbs Facebooksida. Alternativt ber vi Facebook stänga
sidan och sedan startar vi upp en ny. Patrik Björk kollar på detta.

En ”Att göra lista” har tagits fram. Bifogas.
Renovering av styrkelyftsflaken kommer att påbörjas i mitten av augusti.
Vi har satts upp en lista på klubbens anslagstavla som heter ”På gång vår och sommar 2017”.
Bifogas.
Uppdateringen av Borås Atletklubbs, Säker och trygg förening i Borås Stad ska påbörjas till hösten.
Pärmen med samma namn ska läsas igenom av samtliga i styrelsen, förtroendevalda och en del
övriga.
Vaccinera klubben och antidopingplanen för Borås Atletklubb ska uppdateras. Även detta arbete
påbörjas till hösten.
Samtliga styrelsemedlemmar ska läsa kapitlet om ideella föreningar i boken som heter Styrelseboken.
Revisorernas skrivelse: Det kommer behövas ett separat möte då vi går igenom arbetsordningarna.
Vid nästa möte bestämmer vi en tid för detta möte. Förslagsvis en lördag eftermiddag.
§ 10
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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