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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-09-23 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Karina Persson,  
Pekka Jussi. 

 

STYRELSEMÖTE 

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.  

• Vi har satt upp en affisch vid ingången till gymmet som tydlig visar att vi är 

en dopingfri klubb/gym. 

• Vi har satt upp information gällande åldersgräns på 15 år vid köp av 

energidrycker. 

• Klubbens lyftare Joel Sundelin blev testad av WADA. 



 
 

SAK PROTOKOLL 20190923.docx  Sida [2] av [5] 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Ta upp med Pelle/Jernvallen att de fortfarande ska tillhandahålla papper till 

toaletter/gym. 

• Ansök om att ett utegym ska byggas vid uteflakarna. Ansökan görs till 

kommunen. 

• Fortsatta försök att sälja av maskiner som står och skräpar i förrådet. 

• Joel tar fram förslag till ny utrustning gällande  speakeranläggning/mikrofon 

för användning vid tävlingar/arrangemang. 

6.  RAPPORTER 

• Dambastu: Har fått beslut från kommunen att vi kan behålla den 

temporära lösningen med att damerna byter om i omklädningsrum 23 

och kan då använda den bastun. 

• Ansökan om kontantstöd är inlämnat till Kultur och Fritid. 

• Vi har lämnat in LOK-stöd. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2019-09-23 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 165st. 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Arne-pokalen/Serie 3 OL i Sandviken 31 augusti. 47stycken lyftare varav 6 

stycken från SAK. Dessa lyfte hem ett guld tre silver. 

• Bänk-DM på Fyshuset den 7/9. Där SAK hade med 3 stycken lyftare. Dessa 

lyfte hem ett silver och ett brons. 

• Styrkelyft-DM i Borlänge den 14/9. Där SAK hade med 9 stycken lyftare. 

Dessa lyfte hem två guld, tre silver och ett brons. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Serie4 SL/BP 16 november Bollnäs. 

• Serie 4 OL. 

• Starta en egen ”tävling” på en serietävling i SL/BP. (serie 1, 2020) 

Tobbe tävlingsledare. 
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10.  SPONSRING 

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

• SVEAB, Pekka ska kolla om vi kan ordna ett uppdrag från dem. 

11.  GDPR 

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

nedan. 

•  

12.  KOMMANDE VIKTIGA DATUM 

Här går vi igenom dokumentet ”kommande viktiga datum” för att minimera risken att 

något glöms bort i det ideella styrelsearbetet. 

• Punkter som bör läggas till? 

• Information som behövs för att dokumentet ska vara användbart? 

• Lägg till a-pokalen. För planering i början av året. 

• LOK stöd 

• bemärkelse av kommun på nationaldagen. 

• Datum där dokument ska skickas in till kultur och fritid inför det årliga mötet. 

13.  UTVÄRDERING SERIETÄVLING 2 I SL/BP SANDVIKEN 

Denna utvärdering har ej genomförts på grund av att berörda personer ej varit 

närvarande på möten. 

Ordförande har noterat följande punkter som kan förbättras: 

• Invägning ska ej ske på kontoret i framtiden, utan i ett omklädningsrum eller i 

kontoret på övervåningen. 

• Nu hann inte alla vägas in under invägningstiden. Optimera invägningstid 

alternativ flera invägningar. 

• Obligatoriskt byte av den som hanterar dator vid invägning och 

tävlingsprotokoll. Dels som avlastning men även för att sprida kunskap. 

• Använda Boströms program alternativ vidareutveckla det program som 

användes. Detta för att: 

o Få lista om ”nästa lyftare” 

o Tydligare info till publik 

o Visa klovningsinstruktioner, vikt samt vilka vikter som ska klovas. 

• Utbilda klovare innan tävling samt se till det finns tillräckligt med klovare. 

 

Checklista kompletteras med den information som behövs för att minimera att 

ovanstående blir problem i framtiden. 
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14.  ARNEPOKALEN UTVÄRDERING 

Utvärdering av tävlingen. Gå igenom checklistan. 

En bra genomförd tävling arrangörsmässigt. 

Några funderingar: 

• En lyftare utan licens 

-Uppdatera checklista med ”utskrivning av aktiv licenslista till domarna på 

invägningen”. 

• Tävlingen drog ut på tiden 

-Försök att ha avbytare på alla positioner så att mindre pauser behövs.  

-Försök även utbilda klovarna innan tävlingen. 

• Inga resultatlistor uppsatta. 

-Marcus sätter upp resultatlistorna på gymmet och till nästa tävling ska de 

sättas upp direkt efter tävlingen. 

• Ekonomi 

-Inget konstigt men dyr hyra som gör att tävlingen gick back. 

• Evenemangsansökan 

-Tommy kollar om bidrag kan sökas av kommun/fonder. 

15.  FELRAPPORTERING SERIE 3 KLASSISK BÄNKPRESS 

Fel av förbundet. Rätt resultat är nu där. 

16.  LICENSFÖRFRÅGAN 

Vi har fått en förfrågan om att en person vill börja tävla för oss då hans nuvarande 

klubb stängt av denne från tävlande. 

 

SAK tycker som hans nuvarande klubb och kommer inte låta personen att flytta sitt 

medlemskap till SAK för tävlande. Detta med grund av personens nuvarande hälsa.  

17.  INBJUDAN TILL EXTRA ÅRSMÖTE FÖR SÖDRA NORRLANDS 

STYRKELYFTFÖRBUND 

Vi har inga invändningar på revisionsberättelsen så vi kommer inte delta på mötet. 

18.  MASKINANVÄNDNING UNDER 5 VECKOR 2018-19 (V50-V2) 

Redovisning av utnyttjande av maskiner under 5 veckor 2018-19 (v50-v2). 

 

Styrelsen kommer att redogöra på gymmet över resultatet. I samband med det 

kommer styrelsen höra vilka förslag på förändringar medlemmarna på gymmet har. 
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19.  INKOMNA FÖRSLAG 

• Skaffa kaffemaskin: 

-Vi kommer inte att skaffa en kaffemaskin då vi inte har utrymme för den. 

• Börja sälja schampo och duschtvål. 

-Vi kommer inte att sälja förbrukningsartiklar. 

• Armblaster, curlbräda. 

-Vi kommer köpa en Armblaster, men vi kommer att ta bort curlstödet som vi 

idag har på gymmet. 

• Byta liggande-magmaskin till en sittande-magmaskin. 

-Vi kommer inte att köpa en ny magmaskin. 

20.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Nicklas startavgift kommer att betalas av klubben för deltagande på Veteran 

EM i Utrustat SL.  

• Se över om en ny revisor för klubbens räkning behövs. 

21.  NÄSTA MÖTE 

Måndagen 2019-10-21, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

22.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:30. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


