Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-04-19.
Närvarande: Curt Carlsson, Victor Alriksson, Tomas Pettersson, Pernilla Ohlsson, Madelen Ohlsson.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare valdes Pernilla Ohlsson.
§ 03
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 04
Val av justeringsperson.
Till justeringsperson valdes Madelen Ohlsson.
§ 05
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Curt Carlsson och godkändes.
Årsmötets protokoll 2018-03-22 upplästes av Madelen Ohlsson och godkändes.
Konstitueringsmötets protokoll 2018-03-22 upplästes av Curt Carlsson och godkändes.
§ 06
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
Budget för U/J/V-SM i Sundbyberg 27 april-1 maj diskuterades och godkändes sedan. Bifogas.
b) Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Serieomgång 4 arrangerades av Marks TK 7 april. Resultat bifogas.
Tomas rapporterade att Borås AK blev 3:a i Division 2 Västra serien.
Borås AK kommer att arrangera U/J- DM den 24 november.
Curt, Viktor och Tomas deltog vid VGTF-s årsmöte i Vara 10 april. Rapport bifogas.
Viktor Sjölin och Tomas Pettersson ansvarar för att ta fram underlag och kolla med berörda om en
domarutbildning hos oss till hösten.
c) Styrketräning.
Curt Carlsson rapporterade att aktuellt medlemsantal är 195 personer. I övrigt inget att rapportera.
d) Ekonomin
Victor Alriksson rapporterade att ekonomin ser OK ut.
Ekonomigruppen kommer att ha årets första möte i maj när första kvartalets pärmar är klara.

e) Aktivitetsgrupper/Bingo
Bingon: Curt Carlsson rapporterade att vi fått ytterligare ca 5000 kr.
Aktivitetsgrupper: Curt Carlsson rapporterade att vi fått ca 8000 kr i aktivitetsstöd från Borås Stad.
f) Attestering av fakturor
Januari pärmen kollas av Curt Carlsson, februari pärmen tar Pernilla Ohlsson och mars pärmen tar
Victor Alriksson.
g) Övriga rapporter
Inga.
§ 07
Skrivelser.
Kallelse till Borås Bingoallians Årsmöte 2018 onsdagen den 25 april. Curt Carlsson och Pernilla
Ohlsson deltar från Borås AK.
§ 08
Bordlagda frågor.
Inga
§ 09
Övriga frågor.
 Pernilla Ohlsson har hittat en Casall Crosstrainer för 4000 kr, men då vi har en stram budget
2018, så kommer Pernilla fråga klubbens medlemmar om de kan tänka sig att sponsra, så vi
får ihop till en crosstrainer, då flera medlemmar har önskemål om en sådan. Pernilla Ohlsson
ska återkomma med priser och förslag och placering av densamma vid eventuellt inköp.
 Gunnar kommer att ha semester veckorna 26–29, lista på vilka som ansvarar för avlarmning
samt städning under dessa veckor skall upprättas.
 Curt informerade att de nya bastutiderna började att gälla från 26 mars
 Öppettiderna kommer inte att förlängas till 22.00 på vardagar då Securitas inte hinner komma
och sköta pålarmningen vid den tiden. Vi kommer dock att förlänga öppettiderna på helgerna
från helgen efter 1 maj.
 Curt informerade att en ”på gång” lista för resten av 2018 är uppsatt på klubben. Bifogas.
 Tomas kom med förslaget att ha ”prova på” veckor i både tyngdlyftning och styrkelyft
framledes. Han återkommer med ett utformat förslag.
§ 10
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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