Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-02-22.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Pernilla Ohlsson, Patrik Björk 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 Patrik Björk.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Patrik Björk och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Victor Alriksson och Niklas Jensen var på ett Föreningsmöte med Västra Götalands
Styrkelyftsförbund samt distriktets olika klubbar den 10 februari. Rapport bifogas.
Kallelse till årsmöte med VGSF den 17 mars på Slottsskogsvallen i Göteborg. Bifogas.
Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
På serieomgång 2 hos Borås AK den 10 februari deltog Borås AK samt Marks TK med totalt 16
lyftare. Borås tillhör division 2 Västra och ligger för närvarande på en andra plats i serien. Protokoll
bifogas.
Kallelse till årsmöte med VGTF den 10 april i Vara; Curt Carlsson, Viktor Sjölin och Ha Tran deltar
från Borås AK. Bifogas.
Kommande tävlingar: Nästa tävling blir 10 mars i Borås, med troligtvis lika många deltagare som
förra tävlingen. Fysiken AK-s damlag kommer troligtvis till denna tävling.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 174 personer. De ca 30 ensamkommande ungdomar som tränar hos oss i år
kommer att räknas med i medlemsantalet inom kort. Det blir troligtvis en till grupp, så det kan bli
uppemot 50 nya ungdomar som tränar hos oss. I övrigt inget att rapportera.

c) Ekonomin
Ekonomin är ansträngd i år p.g.a. lägre bidragsintäkter och det vore bra om vi kan hitta en ny
bidragskälla likt den som vi haft från AF enligt Fas-3.
Förra året hade gått med plus om vi inte bokfört vissa bidrag på 2018, som egentligen hör till 2017.
Styrelsen ska ta fram en affisch/informationsblad som riktar sig till ungdomar som kan tänka sig att
träna på Borås AK.
d) Aktivitetsgrupper/Bingo
Bingon: Årets första utbetalning blev på 6 300 kr.
Aktivitetsgrupper: De statliga som rapporterades in för höstens aktiviteter resulterade i 22 600 kr.
Även kommunalt är inrapporterat och vi väntar på besked, vilket beräknas bli mellan 7-8000 kr.
e) Attestering av fakturor
Decemberpärmen är redan attesterad. Attestering av årets pärmar påbörjas efter årsmötet då fokus
ligger på årsmöte och årsbokslut nu.
f)
Inga.

Övriga rapporter

§ 06
Skrivelser.
Föreningskvällar på Idrottens Bingo i Borås, 5 kvällar på våren med representanter från föreningarna.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan. Bifogas.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Årsmöte 2018.
Genomgång av dokument till årsmötet.
Annons för årsmötet var insatt i dagens BT. Nästa annons kommer 22 mars.
Årsberättelse 2017 med rapport från SM-veckan i Borås 2017.
Verksamhetsberättelse 2017 för Tyngdlyftning, lägg till info om KM.
Verksamhetsberättelse Styrkelyft 2017.
Det sista materialet för årsmötet 2018 ska gås igenom på nästa styrelsemöte och då ska alla i
styrelsen läst materialet.
Inkomna motioner:
 Lennart Dahlén motionerar att Borås Atletklubbs årsmöte antar RF-s ANDT-policy. Styrelsen
anser att den redan tillämpas.
 Motion från styrelsen att lyftare ska få betala sin trikå. Styrelsen beslutade att bordlägga
frågan.

§ 09
Valberedningen
Valberedningen redogjorde för sitt arbete. Valberedningen kom med ett förslag på den sista
suppleanten.
I år kommer ansvarsområden såsom intendenter, lokalansvariga, tränare m.fl. väljas på årsmötet
istället för på konstituerande möte som tidigare år.
Framöver behöver förtroendevalda och övriga medlemmar hjälpa till med städning och övrigt på
grund av att vi inte har någon vaktmästare i år.
§ 10
Övriga frågor.
 Enligt önskemål från flera av klubbens medlemmar har styrelsen ett förslag om att öka på
öppettiderna på kvällarna med en timma. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.
 Inventeringen för 2017 visade på totala tillgångar av ett värde på 2 205 262 kr.
 Borås AK-s deltagande vid Västra Götalands SISU-s Jullovskul inbringade 2000 kr i bidrag.
 Gunnar Augustsson, vår kanslist, är nu anställd av Borås Atletklubb på halvtid från 11
februari 2018. Gunnars normala arbetstid är nu 08.00 - 12.00. Gunnar jobbar även halvtid hos
Bredareds IF.
 Ronny Knuthsson, vår vaktmästare 2017, har inte fått förlängning hos oss och det är i stort
sett omöjligt att få någon ny från AF som kan hjälpa oss med städning och annat. Vi behöver
kika på hur vi kan få klubbens medlemmar att hjälpa till med städningen framöver.
 Stötbordet som Curt och Viktor vart och kollat på är inköpt ideellt av några av klubbens
medlemmar för 7 500 kr. De har skänkt stötbordet till klubben.
 En offert på lyftarstänger från Kraftmark lades fram av Curt, vilken styrelsen röstade ned.
 Då det är besparingstider har vår revisor kommit med ett förslag om att dra ner på
öppettiderna väsentligt för bastun och att bastun ska vara sommarstängd redan från maj då
bastun kostar oss ca 15 kr varje timme den är igång. Vi ska skicka ut en fråga till klubbens
medlemmar vilka öppettider de tycker vi ska ha. Curt skriver på anslagstavlan, en omröstning
ska även startas på Facebook.
 Victor Alriksson nämnde att klubben har fått möjlighet att arrangera en bänkpresstävling på
Swefit Expo, Åhaga, den 28 april. Victor kollar med Styrkelyftarna ifall vi kan arrangera samt
meddelar medlemmar i god tid innan att det kommer saknas utrustning i träningslokalen
under tävlingsdagen.
 Victor påpekade att reglerna för tävlingsaktiva behöver justeras. Victor och Viktor Sjölin tar
fram ett förslag till styrelsen.
 Pernilla visade upp lite profilprodukter och diskuterade möjligheten till ny klubboverall samt
visade några fina och prisvärda hoodies. Patrik Björk kollar ifall klubboverallen på större
mästerskap måste vara av WCT-material.
 Nästa möte blir den 15 mars kl. 17.00.
§ 11
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
...............................
Curt Carlsson
Ordförande

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

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

