Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-01-25.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Pernilla Ohlsson, Patrik Björk, Viktor Sjölin samt
adjungerade Per Fuglevik från valberedningen.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsman.
Till justeringsman valdes Pernilla Ohlsson.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Pernilla Ohlsson och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Vi har ansökt om sanktion för marklyftstävlingen som klubbens rekryteringsgrupp anordnar på
lördag 27 januari och den har blivit beviljad.
En domarutbildning i Styrkelyft hölls i våra lokaler den 20-21 januari, vi fick 11 nya distriktsdomare
varav tre från Borås AK i form av Oskar Lillvik, Per Sjöstrand samt William Jonsson.
En skrivelse från VGSF har inkommit där vi bl.a. ska fastställa datum för årets tävlingar. Vi behöver
bestämma en tid för att diskutera detta.
Enligt Borås Atletklubbs regler för tävlingsaktiva inom styrkelyft/tyngdlyftning måste lyftaren betala
sin medlems/träningsavgift senast 10 januari för att få tävla innevarande år.
Kommande tävlingar: Vi blir ca 10 tävlande från Borås AK på serieomgång 1 hos Vedum AIS den 24
februari.
Veteran EM i Klassisk Styrkelyft går 6-10 mars i Helsingborg. Från Borås AK deltar Curt Carlsson
tävlar tisdag den 6 mars kl. 18.30.
Det är nu klart att arrangör för U/J/V SM i klassisk styrkelyft och bänkpress blir Sundbyberg.
Arrangör för U/J/V SM i utrustad styrkelyft och bänkpress blir Eskilstuna.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
På serieomgång 1 den 13 januari hos Marks TK deltog från Borås AK 6 lyftare, totalt blev det 32
lyftare vilket är den största tävlingen i distriktet på länge. Protokoll bifogas.
Kommande tävlingar: Serieomgång 2 går hos Borås AK den 10 februari, deltagande klubbar Borås
AK, Marks TK, Mosseberg AK samt eventuellt Fysiken AK.

Kjell Åke Johansson som sitter i STF:s och VGTF:s styrelser har avgått från samtliga sina uppdrag
med omedelbar verkan.
Certifiering av tränarna Viktor Sjölin samt Tomas Petterson måste göras snarast till STF. De måste
uppnå minst 50 poäng var för att få behålla sina tränarlicenser.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 158 personer. I övrigt inget att rapportera.
c) Ekonomin
Bokslutet för 2017 är påbörjat och vi ser ut att få ett minusresultat på några tusen kronor.
Aktivitetsbidragen för hösten 2017 som vi tror blir ca 25-30 000 kr kommer att bokföras på 2018.
Överlag blev 2017 ett positivt år med god likviditet.
d) Aktivitetsgrupper/Bingo
Bingon: Inget att rapportera.
Aktivitetsgrupper: Då det är ett helt nytt system för att rapportera in kommunalt aktivitetsstöd, blir
det en hel del nytt att lära sig. Anmälan görs i flera steg där varje steg tar ca 24 timmar. Det statliga
aktivitetsstödet kommer gå snabbare att rapportera in enligt tidigare metod.
e) Attestering av fakturor
Patrik Björk och Curt Carlsson har kontrollerat decemberpärmen, vilken var ok.
f)
Inga.

Övriga rapporter

§ 06
Skrivelser.
Kallelse till Föreningsrådets årsmöte den 28 mars 2018.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Årsmöte 2018
Rapporterna till årsmötet är påbörjade.
Årsmötet blir torsdag 22 mars 18.00, lokalen stängs av från träning 30 minuter innan p.g.a.
förberedelser.
Senast torsdag 22 februari ska eventuella motioner till årsmöte ha kommit in till kansli och styrelse.
Anslag och annons bifogas.
Datum och tider för styrelsemöten för första halvåret 2018 gicks igenom och fastslogs. Anslås och
bifogas.

§ 09
Valberedningen
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. Förslag lämnades på 2 nya suppleanter. Den tredje
suppleanten som ska vara av kvinnligt kön presenteras på nästa styrelsemöte. Då Patrik Björk har valt
att avgå som kassör från och med årsmötet 2018, föreslogs Victor Alriksson att väljas av årsmötet.
§ 10
Övriga frågor.
 Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3 för 2017. Bifogas.
 På gånglista för första halvåret 2018 är anslagen. Bifogas.
 Vi har installerat ett nytt bredband till våra datorer via Telia och har nu även Wifi i lokalen
som kommer finnas tillgängligt vid tävlingar och utbildningar.
 Ett nytt kassaskåp är inköpt från Låsteam, ett av de gamla skrotas.
 På reparations- och underhållsdagen den 6 januari deltog 7 personer. De fick mycket gjort och
det som inte hann åtgärdas har noterats och skall fixas vid lämplig tidpunkt.
 Medlemskontrollen för början av 2018 visar att många inte betalt in sin medlemsavgift ännu.
 Vi visade upp oss på Sports for you i Boråshallen 3-4 januari. Rapport bifogas.
 Vi kommer troligtvis även att delta på Sports for you under påsklovet i april.
 Klubben har slutit ett medlemsavtal med Svenska kyrkan och ensamkommande ungdomar
som bor på Saltemad Camping, vilket inbringat 24 000 kr till klubben i medlemsintäkter.
 Antidopingavtalet med Svenska Styrkelyftförbundet har skickats in och har kommit tillbaka
med bekräftelse att det är godkänt. Handlingsplanen för 2018 ska skickas in på nytt under
tiden 1 januari och 30 juni 2018.
 Curt Carlsson och Viktor Sjölin har kollat på ett stötbord hos David Cederqvist vilket var i
ypperligt skick. Curt och Viktor ska kolla om det finns en lämplig plats för stötbordet i
träningslokalen. När Curt och Viktor kollat om tillräckligt utrymme finns i lokalen ska de
återkomma till David med ett prisförslag.
 Niklas Jensen önskar ersätta Veronica Gidlund som antidopingansvarig. Curt Carlsson pratar
med Niklas och delger honom väsentlig information för uppdraget.
 Styrelsen har godkänt att samtliga styrelsemötesprotokoll samt årsmötesprotokoll kommer
läggas ut på klubbens hemsida.
 Styrelsen beslutade att starta upp en ny Facebook-sida för Borås Atletklubb snarast, då vi ej
har tillgång till nuvarande sidors adminuppgifter.
 Nästa möte blir den 22 februari.
§ 11
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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Ordförande
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Justeringskvinna

