Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2017-11-20.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Victor Alriksson, Mattias Svensson samt 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 av Mattias Svensson och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Serieomgång 4 gick i Borås den 11 november samt hos Vedums AIS den 18 november. I Borås blev
det 50 deltagare varav 10 egna lyftare. I Vedum ställde vi upp med 2 lyftare. Rapport samt protokoll
bifogas.
Årsrapporten för 2017 ska lämnas in, Curt löser detta under december.
VGSF har skickat ut en uppmaning till distriktets föreningar att närvara på ett möte mellan förbundet
och distriktets föreningar i januari. På detta möte ska diskuteras vad som funkat bra samt mindre bra
under året och det ska planeras för 2018 års tävlingar. Bifogas.
Kommande tävlingar: U/J/V SM i utrustat SL går hos Vedums AIS den 9-10 december. Curt
Carlsson som är enda tävlande från Borås Atletklubb tävlar lördagen den 9:e december.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Anmälan ska göras till svenska serien senast 8 december, ett seniorlag. Curt Carlsson och Viktor
Sjölin kollar vilka tyngdlyftare som vill ha licens för 2018.
Curt har pratat med Jukka Kinnunen, Marks TK, angående serietävlingarna 2018. De kom fram till
att Marks TK tar serieomgång 1 och 4, Borås AK arrangerar omgång 2 och 3. Bifogas.
Kommande tävlingar: U/J DM i tyngdlyftning går hos Borås AK lördag den 25 november och det är
15 anmälda ungdomar. Efter avslutad tävling kommer VGTF ha ett kort möte tillsammans med
närvarande klubbledare, där nästa års verksamhet kommer att diskuteras.

b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 257 personer. Nästa möte kan vi presentera slutgiltigt medlemsantal för
2017.
Instruktörsutbildningen har skjutits upp då flertalet instruktörer åkt utomlands eller inte varit på
klubben. Planen är att utbildningarna drar igång efter jul/nyårshelgerna.
Gunnar och Ronny var ute på skolor och satte upp lappar för öppet hus som var 28-29 oktober, tyvärr
gav det dåligt resultat.
I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Ekonomin är i balans enligt Patrik Björk. Vi kommer troligtvis få in fler bidrag i form av Samfond III
samt integrationsbidrag på ca 10-13 000 kr innan årets slut.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupper: Curt och Gunnar ska ha ett möte med tänkbara aktivitetsledare efter att alla
grupper har gjorts klart.
Bingon: Vi har fått ytterligare en utbetalning på 12 848 kronor vilket gör att vi är uppe i drygt 54 000
på helåret, dubbelt så mycket som budgeterat.
d) Attestering av fakturor.
Victor Alriksson har kontrollerat oktoberpärmen, vilken var ok.
Viktor Sjölin kontrollerar novemberpärmen.
Curt och Patrik går igenom decemberpärmen.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Inga.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.

§8
Övriga frågor.
 Jul och nyårsöppet 2017. Bifogas.
 Julstädlista. Bifogas. Victor Alriksson kollar vem som ska vara ansvarig för Styrkelyft.
 Inventering blir annandag jul den 26:e december, 2-3 timmar efter lunch. Curt är ansvarig för
detta och utser lämpliga deltagare.
 Reparations och underhållsdag blir den 30 december mellan 10-14. Curt kollar med
medlemmar som kan tänkas hjälpa till.
 Medlemsutskicken för 2018 är postade samt har lagts ut på hemsida och Facebook.
 Till nästa möte kallas valberedningen.
 Det brukar inte väljas ny vice ordförande inom ideella föreningar om det är tätt till nästa
årsmöte. Mot bakgrund av att styrelsen inte behöver utse ny vice ordförande beslutade
styrelsen att Victor Alriksson går in som ledare för styrelsemöten om ordförande är
frånvarande.
 Hugo Sahlberg och Simon Axell har en kompis som kan tänka sig att sälja sitt stötbord.
Styrelsen är intresserade och ber Hugo och Simon kontakta honom angående prisförslag.
 Victor och Pernilla redogör under nästa möte för vad som diskuterades under styrkelyftsmötet
den 1 november. Kommer bifogas protokoll från styrkelyftsmötet.
 Victor kollar med rekryteringsgruppen så att de har riktlinjer och följer klubbens regler och
förordningar för sin rekryteringsverksamhet samt att fokus bör ligga på ungdomar under 20
år.
 Nästa möte blir den 18 december.
§9
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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