Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-05-29.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Pernilla Ohlsson och Viktor Sjölin.
§ 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 och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten: Styrkelyft:
U/J/V-SM 25/4-1/5: Tävlingen gick i Örebro och från Borås AK deltog 3 lyftare. Det blev en lyckad
tävling som resulterade i 1 guld, 2 silver och 1 brons. Madelen Ohlsson satte nytt svenskt
ungdomsrekord i bänkpress och totalt. Bilaga bifogas. Curt kunde också meddela att budgeten hölls
näst intill exakt. Bifogas.
Bänk-DM 13/5: Arrangerades av Fysiken AK och Borås AK hade 3 tävlande. Resultatet blev 2 silver
och 1 brons. Johan Hedberg fick äntligen upp 180 kg, bra kämpat! Bilaga bifogas.
Serie omg. 2 i Falköping 20 maj: 6 lyftare från Borås AK deltog , 5 i klassiskt styrkelyft och 1 i
bänkpress. Resultaten var överlag bra och positivt var att vi hade med 2 debutanter som gjorde en
gedigen insats. Rapport bifogas.
SM: Till sommarens tävlingar i SM har klubben i år 1 kvalad lyftare, Kim Björklund ska visa styrka
på hemmaplan i både styrkelyft och bänkpress.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Inget att rapportera, höstens tävlingar drar igång i oktober med senior-DM.

b) Styrketräningen.
Aktuellt medlemsantal är 199 st.
Utskicket till tidigare medlemmar gav denna gång 6 nya medlemmar.
Pernilla klargjorde för situationen i Stadsparksbadet, anläggning står inför renovering vilket innebär
att Actic stänger sitt gym där. Pernilla informerar om klubbens verksamhet och kommer att sätta upp
ett anslag om vårt sommarerbjudande på badet.
Nya instruktörer: Curt har tillfrågat Johan och Emmy Johansson, samt Joel Andersson, Pernilla
Ohlsson anmälde även sitt intresse. En intern utbildning kommer att hållas på klubben i höst, Curt
ordnar med detta.
Till hösten krävs digital rapportering av det kommunala aktivitetsbidraget. Curt och Gunnar har
påbörjat arbetet med detta och ser inga större problem med övergången.
c)Ekonomin
Patrik Björk rapporterade: ekonomin är i balans och följer budget. Vi satsar på att få extra inkomster i
samband med SM-veckan.
Ekonomigruppen: en första träff har hållits, en andra träff hålls först i höst då vi fokuserar på arbetet
med SM-arrangemanget. Tid till höstmötet sätts på styrelsemötet i augusti.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupperna: Inget nytt att rapportera.
Bingon: Ytterligare en utbetalning om ca 7´700 kr, detta innebär att årsbudget redan är uppnådd.
e) Attestering av fakturor.
Per Sjöstrand har mars, då han ej var närvarande inväntar vi svar om denna pärm.
April ok enligt Patrik.
Pernilla kontrollerar april månads pärm med bistånd av Curt.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§06
Skrivelser.
Vi har mottagit Borås bingoallians årsprotokoll. Håkan Simonsson blev invald i styrelsen på
ytterligare 2 år.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.

§ 08
SM-veckan Sommar 2017 i Borås.
Det är nu beslutat att tävlingarna hålls i Almåshallen. Arbetet är i full gång: Anmälningarna börjar
komma in, Curt gör ett mailutskick till ett 10-tal klubbar i distriktet angående klovnings- och
funktionärshjälp. Curt har sedan senaste styrelsemötet deltagit på 4 olika möten med kommunen och
förbunden avseende SM-veckan. Rapporter bifogas.
Patrik Björk skickar ett brev till tänkbara sponsorer, bl.a. hade Patrik Davidsson tipsat om att MM
Sport var intresserade.
Vi har mottagit ett frågeformulär från STF rörande Almåshallens tillgänglighet för rörelsehindrade,
Curt tittar på detta.
Nästa SM-möte hålls den 8/6 kl 17.30. Då behövs fler styrelsemedlemmar för beslutsfattande i några
frågor.
§ 09
Övriga frågor.
Bastutider: Nedkortade tider gäller nu fram till midsommar, sen hålls bastun som vanligt avstängd
över sommaren. Den 4e september startar bastun enligt ordinarie tider.
Back-up av samtliga datorer: All viktig digital information har sparats på en extern hårddisk som
förvaras i kassaskåpet och således inte används för annat.
Patrik lyfte diskussion kring klubbens öppettider under SM-veckan, ska vi korta ner dessa och
fokusera all kraft på SM?
Curt presenterade förslag på sommarerbjudande, styrelsen biföll och erbjudandet anslås. Bilaga
bifogas.
Trygg & Säker förening: Viktor Sjölin läser pärmen samt ett stycke i ”Styrelseboken” till nästa möte.
Därefter tar Pernilla vid.
Sommarstädlista. Under Gunnars semester sköter styrelse, lyftarna och förtroendevalda städningen.
Bifogas.
Sommaravlarmning på klubben. Nyckelinnehavare sköter detta under Gunnars semester. Listan ska
vara klar till junimötet.
Revisorernas skrivelse: Styrelsen beslutade fortsätta med detta arbete efter sommaren då arbetet med
SM-arrangemanget är avslutat. Tid bokas på augustimötet.

§10
Mötets avslutning.
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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