Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Borås Atletklubb i klubblokalen 2018-08-28.
Närvarande: Curt Carlsson, Patrik Björk, Viktor Sjölin, Tomas Pettersson, Max Hellstadius och
Madelen Ohlsson.
§ 01
Mötets öppnande.
Curt Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 02
Dagordning.
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 03
Val av justeringsperson.
Till justeringsperson valdes Patrik Björk.
§ 04
Föregående styrelseprotokoll.
Föregående mötesprotokoll upplästes av Patrik Björk och godkändes.
Extra årsmötets protokoll och konstitueringsmötets protokoll 2018-06-22 upplästes av Curt Carlsson
och godkändes.
§ 05
Rapporter.
a) Tävlingsverksamheten Styrkelyft.
DM i klassisk bänkpress och utrustat styrkelyft arrangeras av Borås AK i våra lokaler 8 september.
Det väntas komma 51 bänkpressare och 6 styrkelyftare till start.
Serieomgång 3 arrangeras av Vedum AIS 15 september. Från Borås AK deltar 6–7 lyftare.
SSF Utbildningshelg. Styrelsen och tävlingsansvariga avslog förfrågan angånde utbildning och
tävling i våra lokaler då det krockar med DM och serieomgång 4 i Vedum. Bilaga bifogas.
b) Tävlingsverksamheten Tyngdlyftning:
Domarutbildning. Den planerade utbildningen är inställd då VGTF inte godkänner att den arrangeras
av en klubb utan ska hållas av förbundet.
DM seniorer. Tävlingen arrangeras av Marks TK 22 september. Från Borås AK deltar 3 lyftare.
Prova på för ungdomar. Styrelsen beslutade att under en 1-månadsperiod i september-oktober ha
gratis utbildning då ickemedlemmar kan prova på tyngdlyftning och styrkelyft på anvisade tider och
med klubbens tränare. Tomas tar fram anslag till detta för tyngdlyftning och vi riktar oss till
ungdomar 12–18 år.

c) Styrketräning.
Curt Carlsson rapporterade att aktuellt medlemsantal är 225 st. Vi behöver ytterligare ca 20
ungdomar för att uppnå nästa bidragsnivå hos Borås Stad.
d) Ekonomin.
Patrik Björk gav en kort ekonomisk rapport. Ekonomin är i balans och likviditeten är god. Fokus
ligger på rekrytering av bidragsberättigade ungdomar.
Ekonomimöte med revisorerna hölls 2018-05-25. Rapport bifogas.
Rekryteringsgruppen: Madelen Ohlsson informerade om gruppens sammansättning, vilka kallas till
nästa styrelsemöte för att redogöra för sitt arbete.
e) Aktivitetsgrupper/Bingon.
Bingon: Inget nytt att rapportera.
Aktivitetsgrupper: Curt Carlsson rapporterade att det statliga är inskickat, godkänt och utbetalt med
drygt 23.000 kr. De lokala aktiviteterna är inskickade till Borås Stad och vi väntar på besked.
f) Attestering av fakturor
Viktor Sjölin kollade aprilpärmen som befanns vara ok.
Patrik kollar majpärmen.
Curt kollar juni/julipärmen.
Tomas Pettersson kollar augustipärmen med hjälp av Curt.
g) Övriga rapporter
Inga.
§ 06
Skrivelser.
Inga.
§ 07
Bordlagda frågor.
Inga.
§ 08
Övriga frågor.
Hösterbjudande. Är annonserat på sociala medier och i klubblokalen. Medlemmar ombeds att dela ut
till vänner och bekanta. Bifogas.
Bastun öppnar åter 10 september. Jan Herrlin har kollat snickerierna och Pernilla Ohlsson har skött
den årliga storstädningen.
Antidoping. Den årliga certifieringen till SSF är inskickad av Curt 22 juni och är godkänd.
Solarium. Curt kollar att vi uppfyller den uppdaterade lagen för egenkontroll av solarium.

Borås Stads Samfond III. Vi ska skicka in en ansökan för bidrag till vår ungdomsverksamhet. Curt
och Tomas kollar på detta.
Styrelsemöten 2018. Datum för höstens möten godkändes och anslås i lokalen. Bifogas.
Säker och Trygg Förening. Fördelningen av ansvarsområden. Curt kollar vilka som kan vara
intresserade av de områden som inte är tillsatta.
GDPR. Patrik och Curt tar fram rutiner för klubbens verksamhet till nästa möte.
Rep- och underhåll av träningsutrustning. Planeras till lördag 29 september. Curt ordnar med ett
lagom antal medlemmar till detta.
Storstädning av träningslokalen planeras till en lördag i början av oktober. Curt håller i detta.
§9
Mötets avslutning
Då inga fler frågor förelåg förklarade Curt Carlsson mötet avslutat.
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