Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-10-24.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Viktor Sjölin samt Patrik Björk.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Viktor Sjölin.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående styrelsemötesprotokoll upplästes av Viktor Sjölin, samt revisionsmötets protokoll lästes
upp av Patrik Björk och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Kommande tävlingar: Serieomgång 4 i styrkelyft arrangeras av Borås AK den 11 november där vi
preliminärt kommer ställa upp med 10 lyftare. Två lyftare planerar att lyfta helgen efter, den 18
november hos Vedums AIS i deras träningslokal.
Vi har 3 personer som tänker gå en domarutbildning som kommer hållas tidigt nästa år.
Curt Carlsson har fått godkännande av SSF-s sportchef Robert Eriksson att ställa upp på U/J/V SM i
utrustad styrkelyft i Vedum den 8-10 december. Kravet är att han gör en utrustad tävling innan dess.
Inbjudan bifogas.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Tre lyftare deltog från Borås AK på Senior-DM i Mariestad den 14 november. Alla gjorde goda
resultat varav Anders Hägerström tog ett silver och Ha Tran brons. Resultat bifogas.
Förbundet är klar med sammanställningen av serien och där hamnade Borås AK på en 4:e plats i
allsvenska serien division 3.
Kommande tävlingar: Götalands går den 17-18 november där Borås AK inte tänker delta.
Curt Carlsson och Viktor Sjölin ska göra årsrapporten med hjälp av Tomas Pettersson där några
frågor ska besvaras. Bifogas.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 252 personer. Vi har fått ytterligare ett antal nya medlemmar som är yngre
än 20 år vilket är bra för våra bidrag. I övrigt inget att rapportera.

c) Ekonomin
Då ekonomin togs upp på revisionsmötet i oktober finns inget nytt att tillägga.
Curt Carlsson och Gunnar Augustsson har gjort en sammanställning över årets kommande utgifter.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: Gunnar och Curt försöker få ihop det med aktivitetsgrupperna som ska vara klara
vid årsskiftet. Vi behöver sätta oss ner och diskutera vilka som ska vara ledare och hur grupperna ska
se ut.
Bingon: Inget nytt att rapportera.
d) Attestering av fakturor.
Viktor Sjölin har kontrollerat augustipärmen, vilken var ok.
Curt och Gunnar gick igenom septemberpärmen, vilken var ok.
Victor Alriksson kontrollerar oktoberpärmen.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Föreningsgalan torsdag den 16 november på Åhaga.
Föreläsning om dopning på högskolan tisdag den 28 november antingen 14-16 eller 18-20. Anslås på
anslagstavlan.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
SM-veckan sommar 2017 i Borås.
Torsdagen den 19 oktober var Curt Carlsson och Anders Hägerström på Borås Stads avslutningsfest
som hölls för föreningar som var med som arrangörer under SM-veckan. Alla föreningar fick en
minnestavla som tack för ett bra arrangemang. Under denna tillställning diskuterades det om Borås
Stad ska ansöka om vinter SM-veckan 2019.
§ 09
Renovering av SL-flaket.
SL-flaket renoverades lördag och söndag den 21-22 oktober. Arbetet tog längre tid än vad som
beräknats. Gummimattorna kasserades då de inte gick att rädda. Arbetet var budgeterat till 10 000 kr
och kostnaden blev 6.315 kr

§ 10
Målning och uppsnyggning av hall, kök, toaletter och omklädningsrum.
Den 14-15 oktober målades kök, toaletter och omklädningsrum om av några av klubbens
medlemmar. Arbetet har budgeterats till 5.000 kronor och kostnaden blev 4.005 kr när vi inkluderar
lite belysning. Tillkommer en del eljobb av behörig installatör.
§ 11
Revisorernas skrivelser.
Revisorernas skrivelser diskuterades. Revisorerna har skrivit ett svar till styrelsen angående
revisionsmötet. Bifogas.
Styrelsen har skrivit ihop ett svar till revisorerna som har vunnit majoritet i styrelsen. Victor
Alriksson reserverar sig. Bifogas.
Styrelsen anser att vi svarat på revisorernas frågor och finns det några fler frågor svarar vi på dem när
de dyker upp.
§ 12
Övriga frågor.
 Vi ska ansöka om integrationsbidraget på 10.000 kr från SISU då vi redan uppfyller kraven.
Patrik Björk ordnar med detta.
 På SM-veckans avslutningsfest talade Curt med Jonathan Wargbäck som är ordförande för
rugbyföreningen Borås Ravens angående vårt öppet hus. Jonathan har några ungdomar som är
intresserade av att lära sig lyftning. Dessa ungdomar kommer till Borås Atletklubb under vårt
öppet hus, lördag och söndag den 28-29 oktober. Då de inte kan komma under de tider vi satt
upp är det avtalat att de ska få komma kl.10 på lördagen då Curt och Madde är på plats för att
hjälpa dem. Vi ansöker i samband med detta bidrag ur Borås Stads Samfond 3. Ansökan
bifogas.
 Årets inventering behöver snart påbörjas. Curt behöver hjälp av 2-3 personer en lördag eller
söndag.
 Antidoping. Avtalet angående antidoping mellan Borås AK och SSF ska förnyas. Vi ska
årligen genomföra RF-s ”vaccinera klubben” och vår handlingsplan ska skickas till SSF-s
kansli före 31 december 2017.
 Det behöver avsättas tid för underhåll av maskiner och utrustning i träningslokalen en lördag
eller söndag. Curt frågar medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till med detta.
 Massören Christer lämnade ett prisförslag för massage av klubbens medlemmar. Styrelsen har
tagit del av prisförslaget och tycker det ser ok ut. Vi ska be Christer ta fram ett avtal mellan
honom och klubben, samt tillgång till klubbens massagerum. där klubben friskriver sig ansvar
samt vara tydliga med att avtalet endast gäller för klubbens medlemmar.
 Per Sjöstrands avgång innebär att vi inte har en vice ordförande. Styrelsen har till nästa möte
att ta reda på formalia kring tillsättning av ny vice ordförande.
 Viktor Sjölin föreslog att vi ska ha postfack för varje ledamot på kontoret. Curt och Gunnar
har redan skissat på detta och fixar det då kontoret snyggas till. Förslagsvis köper vi ett låsbart
skåp med förvaringsfack.
 Viktor Sjölin har ett förslag om att visa upp tyngdlyftning inne på Brygghuset.
 Arbetsordningarna ska färdigställas till nästa möte. Victor Alriksson fixar detta.

§ 13
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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