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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-08-25 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:30 

Närvarande: Christer Fagerlund, Andreas Sjöberg, Tobias Östlund, Rickard Lindahl,  

Emil Häll, Karl Larsson, Karina Persson. 

 

Styrelsemöte Sandvikens Atletklubb 

1.  

  
MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen. 

3.  GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4.  ANDT 

Eftertanke gällande Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och diskussion om händelser 

samt beslut om åtgärder.  

•  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  

6.  RAPPORTER 

Micke och Christer ska gå på en kurs för hantering av IdrottOnline. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-08-25 ligger på en lite lägre nivå sedan senaste mötet men fortfarande 

bra. 

 

Antal Gymkort: 143 stycken. 
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8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• A-pokalen – Sandvikens AK 6/8 

Utvärdering utförd den 10/8. En del punkter kan göras bättre inför nästa A-pokalen 

men för övrigt gjorde samtliga ett väldigt bra jobb! Utvärderingen är dokumenterad 

och sparad tills nästa tillfälle. Budgetgenomgång genomfördes i samband med 

utvärderingen. Tävlingen slutade med plusresultat! 

Excel-protokoll (koefficientfunktionen) uppdateras till nästkommande tävlingar. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Serie 2 i styrkelyft och bänkpress – Borlänge AK 10/9 

Klubben skickar endast lyftare om maxantalet hinner fyllas hos Fyshuset. 

Målet är att samtliga lyftare från SAK ska tävla veckan efter. 

• Serie 2 i styrkelyft och bänkpress - Fyshuset 17/9 

Inbjudan och anmälningslista finns ute. 

OBS! Det är varje lyftares eget ansvar att ta sig till tävlingen. Milersättning ges 

endast ut till de som kan tänkas skjutsa andra lyftare. 

• Ungdoms-SM OL - Bergsjö 24/9–25/9 

Sista anmälningsdag är den 11/9. 

Beroende på deltagarantal kommer tävlingen att hållas på en eller två dagar.                                       

10.  PROFILKLÄDER 

Styrelsen ser över alternativ för leverantör. Beställningslapp sätts upp på gymmet någon 

gång i framtiden då utbudet är färdigställt. 

11.  UTBILDNING FÖR TRÄNARE TILL U11/U13 (SSF) 

Svenska Styrkelyftförbundet vill hålla utbildning i SAK’s lokaler. Utbildningen pågår 

under helgen 15/10–16/10. Konferenslokal är bokad. Kursdeltagarna kommer använda sig 

av gymmet ungefär två timmar på söndagen den 16:de. Förbundet vill ha cirka 8-15 

barn/ungdomar i åldern 9-15 för ett praktiskt moment för kursdeltagarna. SAK söker efter 

en förening eller liknande som kan tänkas ställa upp. 

12.  NY ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN KULTUR&FRITID 

Bidrag söks för axelpress (Nordic Gym) och magmaskin (Gymleco). 

13.  AVTAL HOS SAK 

SAIK innebandy har kommit med frågan att träna hos oss en gång i veckan, från snar 

framtid t.o.m. mars. Styrelsen för en dialog med SAIK för att försöka hitta en lösning. 
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14.  INFORMATIONSSKÄRMEN 

Tävlingsinbjudningar, påminnelser och aktuella händelser läggs ut. 

15.  SPONSRING 

Förslag gällande sponsring samt avtal kan lyftas, redovisas eller diskuteras här. 

•  Styrelsen fokuserar främst på sponsring i samband med tävlingar. 

16.  GDPR 

Här är en påminnelse för det kontinuerliga arbetet med GDPR samt aktuella punkter 

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

• Tränande påminns via infoskärm att de som filmar eller tar kort och lägger ut på 

sociala media måste ha godkännande av alla medverkande innan publicering. 

17.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Tillgång till kontoret 

Ingen utanför styrelsen får tillgång till kontoret. Detta för att göra det klart vilka 

som har rätten att ta sig in och sälja kort eller varor. Risken för borttappade nycklar 

minskar även om bara ett begränsat antal finns. 

18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Klippkort 

SAK kommer ej sälja klippkort. Detta p.g.a. att kortsystemet inte hanterar den 

typen av träning. 

• Åldersgräns 

Förtydligande: Personer under 12 år får endast vistas i lokalen med vuxet sällskap. 

För personer under 12 år krävs det alltså att en vårdnadshavare är närvarande och 

har ansvar för eventuella skaderisker samt att god gymetikett hålls. Det går även 

bra att träna på SAK’s gemensamma pass när andra medlemmar är på plats. 

19.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 29 september 17:30. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:47. 
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Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


