Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-06-19.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Pernilla Ohlsson, 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: DM i klassiskt samt utrustat styrkelyft går den 8–10 september hos GKK i
Göteborg. I övrigt inget att rapportera.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Inget att rapportera.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 203 personer. Vi har hittills fått fyra nya medlemmar genom vårt
sommarerbjudande. I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Ekonomin är i balans enligt Patrik Björk.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: Borås Stad ska vara inskickat senast 15 augusti. Statligt senast 25 augusti.
Curt Carlsson och Gunnar Augustsson gör färdigt detta under vecka 29.
Bingon: Vi har fått ytterligare en utbetalning på drygt 7000 kronor.
e) Attestering av fakturor.
Per Sjöstrand kollar marspärmen.
Patrik Björk har kollat aprilpärmen som var ok.
Pernilla kontrollerar maj månads pärm med bistånd av Curt.

f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Inga.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
SM-veckan sommar 2017 i Borås
 En funktionärsutbildning för tyngdlyftning hölls den 18 juni i våra lokaler. Till utbildningen
kom 12 deltagare som i ca 4,5 timme fick en teoretisk utbildning.


SM-gruppen har haft möte 15 juni. Protokoll bifogas.



Beslut togs om att stänga klubben fr.o.m. fredag 30 juni t.o.m. söndag den 9:e juli på grund av
SM-veckan.



Patrik och Curt kontaktar klubbar angående anmälning av tränare/coacher som vi diskuterat
under tidigare möten.



Daniel Brorsson ska visa upp Parasporten Bänkpress under SM-veckan i Stadsparken. Han
ska få låna utrustning till detta från oss.



Prislistan för cafét under SM-veckan ska justeras.



Lunchkuponger har tagits fram av Pernilla och Madelen Ohlsson. En till variant av
lunchkupongen ska tas fram. Pernilla ordnar detta.



Vi får hälften av intäkterna från anmälningsavgifterna för styrkelyft/bänkpress vilket
summeras till 60 000 kronor.



Curt har deltagit på ett SM-veckanmöte i Almåshallen 9 juni. Rapport bifogas.

§ 09
Övriga frågor.
 Sommarstädlistan gicks igenom.


Sommaravlarmningslistan diskuterades och flera luckor fylldes i. Fler måste hjälpa till.



Det diskuterades ifall vi ska ställa upp som funktionärer på Borås Actionrun. Det ger
75kr/timme och 110kr/ledare. Första start är 12.00 så vi kan behöva vara närvarande från ca
10.00.

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

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

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

.............................
Patrik Björk
Justeringsman

