Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-05-24
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Pernilla Ohlsson, Victor Alriksson, Tomas Pettersson,
Madelen Ohlsson och 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 och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten: Styrkelyft
U/J/V-SM 27/4-1/5: 4 lyftare deltog från Borås AK, 3 veteraner och 1 ungdom. Det blev en
lyckad tävling där klubben tog med sig flera medaljer. Curt Carlsson och Torbjörn Jönsson
vann sina klasser, båda avgjordes i slutkampen. Per Lövsenger kammade hem ett silver och
Madelen Ohlsson fick förstaplats i både styrkelyft och bänkpress, hon tog dessutom flera
svenska rekord! (rapport bifogas)
Polis-SM: Maria Vighagen, en av klubbens licensierade damer, deltog vid årets polis-SM i
bänkpress och kammade hem ett brons.
Serieomgång 2, 12/5 samt 19/5: Totalt 9 av klubbens lyftare tävlade, uppdelat i 2 grupper vid
olika tillfällen. Flera lyftare presterade bra och 2 av lyftarna gjorde tävlingsdebut. (rapport
bifogas)
Kommande:
SM-Veckan: Madelen Ohlsson kommer delta under SM-veckan i klassisk styrkelyft (v.27).
(se bilaga)
DM Klassisk bänk 8/9: Borås AK arrangerar. (se bilaga)
DM Utrustad Styrkelyft 9/9: Borås AK arrangerar. (se bilaga)

Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Domarutbildning: Tomas informerade om domarutbildning i tyngdlyftning. Preliminärt
planeras utbildningen helgen 25-26/8. Tomas återkommer när allt är klart.
DM 16(-17)/9: Marks TK kommer i år att arrangera DM i tyngdlyftning, ev. körs tävlingen
under 2 dagar om det blir många deltagare.
b) Styrketräning.
Aktuellt medlemsantal är 215 st.
c) Ekonomin
Victor Alriksson rapporterade att ekonomin är i balans.
Ekonomigruppen håller sitt första möte 25/5.
Budgeten för U/J/V-SM i Sundbyberg blev något lägre än beräknat.
d) Aktivitetsgrupper/Bingon
Aktivitetsgrupperna: Inget att rapportera.
Bingon: Curt och Pernilla deltog vid årsmöte Borås Bingoallians, verksamheten fortsätter som
tidigare. Vi förväntar oss mindre intäkter än förra året.
e) Attestering av fakturor.
Curt kontrollerade januaripärmen som befanns vara ok.
Pernilla kontrollerar februaripärmen.
Victor A kontrollerade marspärmen som befanns vara ok.
Viktor S ser över aprilpärmen.
f) Övriga rapporter.
Inga.
§06
Skrivelser.
Inga.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.

§ 08
Övriga frågor.
Bastun: Stängd under perioden 25/5-10/9, Jan Herrlin ser över eventuellt behov av snickeriarbete,
Pernilla Ohlsson ansvarar för den årlig storstädningen.
Nya öppettider: Från den 5/5 gäller förlängda öppettider under lördagar och söndagar. Styrelsens
förslag som togs under våren kunde inte fullt ut tillgodoses från Securitas.
Grillkväll 8/6: Information och anmälningslista anslås i lokalen.
Sommar-städ/avlarmning: Listor för ansvariga gicks igenom, de är i stort sett färdiga nu.
Sommarerbjudande: Styrelsen beslöt erbjuda reducerat pris på träningsavgifter från midsommar i
enlighet med tidigare år.
”Vaccinera klubben”: Skall revideras innan midsommar, Curt är ansvarig.
Säker & Trygg förening: Uppdatering skall påbörjas i augusti, fler ansvariga behövs för detta.
Prova-på: Styrelsen beslutade att tyngdlyftarna och styrkelyftarna på egen hand ansvarar för prova-på
tillfällen i höst.
Crosstrainer: Pernilla har fått några medlemmar som är villiga att sponsra inköp för denna, hon
jobbar vidare med detta och förslag på placering.
GDPR: Den nya personuppgiftslagen kräver att vi skapar ett tillägg till medlemsförsäkringen samt tar
fram en ny policy rörande lagring av personuppgifter. Curt tipsade om RF:s checklista och Patrik om
de dokument SSF tagit fram.
Kommande styrelsemöten: Styrelsen beslutade att preliminärt ställa in junimötet, mindre frågor sker
med mejlkontakt och uppkommer större frågor hålls mötet enligt tidigare plan. Nästa möte är annars
23/8 kl. 18.00.
§09
Mötets avslutning.
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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