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Styrelsemöte Sandvikens Atletklubb 

•  MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

•  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen. 

•  GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

• Föregående mötesprotokoll godkändes. 

•  ANDT 

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

händelser samt beslut om åtgärder.  

• Klubben är vacinerad och avtal till SSLF för 2021 är inskickat. 

•  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Joel har fått i uppgift att uppdatera listan mellan mötena. 

•  RAPPORTER 

• SAK har haft ett extrainsatt möte där maxantal tränande och regler för 

tränande på gymmet har uppdaterats. (Protokoll finns med datum 20210319) 

• Klubben köpte tillbaka curlbrädan och har ställt tillbaka den i gymlokalen. 

• Klubben är beviljade 10 000kr för inköp av överstötställning och plyoboxar. 

Marcus ser till att dessa blir köpta enligt offert som låg till grund för bidraget. 

• SAK har sökt och erhållit ett bidrag för ”Idrott för äldre” från RF-SISU 

Gävleborg.”stöd-grundstöd” på 3000kr och ”stöd-rörlig del” 14500kr. 

• SAK har sökt och beviljats ett kontantstöd på 25000kr av kultur och fritid 

Sandviken. Med orsak av de minskade intäkterna under pandemin. 

• SAK har lämnat in årsrapporten till IdrottOnline, med syfte att uppdatera 

klubbens information där. 

• SAK deltog med två deltagare på SNSF uppstartsmöte. 

• SAK har deltagit på Södra norrlands tynglyftningsförbunds årsmöte. 

•  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2021-04-13 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 116st. + (73st SAIK träningskort) 



•  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

 

•  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Avvaktar tävlingskalendern i OL.  

Preliminärt första tävling 12-23 Maj. 

• Avvaktar tävlingskalendern i SL/BP.  

Preliminärt första tävling 10-20 Juni. 

•  ARNEPOKALEN 

Ett preliminärt datum ska sättas vid nästa styrelsemöte. 

•  SNSF UPPSTARTSMÖTE 

klubben blev invald med två deltagare till den tillfälliga styrelsen. Denna styrelse ska 

driva verksamheten i två månader tills det extra årsmötet kan genomföras. 

 

Våra förväntningar/önskningar på SNSF 

• Hjälp vid bidragssökande. 

• Domaransvarig och utbildare. 

• Fördela tävlingsarrangemang. Serie/DM 

• Kunskap och utbildningshjälp. 

• Domarsystem, tävlingsprogram, tävlingsutrustning. 

•  SPONSRING 

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

 

•  GDPR 

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

nedan. 
 

•  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Skaffa en kaffemaskin till tränande. 

-Klubben kommer inte att införskaffa en kaffemaskin. 

• Flytta på kettlebellsen. 

-Klubben ska försöka hitta en mer lämplig plats/förvaring för dessa. 

• Köp in ett nytt rephandtag till cablemaskinerna. 

-Klubben ska köpa in ett nytt handtag. 

• Köp in en ny balansplatta. 

-Klubben ska köpa in en ny balansplatta. 

• Montera hjul på stötställningen i trä. 

-Ny stötställning kommer införskaffas så inga åtgärder kommer göras på 

stötställningen i trä. 

• Köp in en annan magmaskin. 

-Klubben kommer ta in ett kostnadsförslag på ny magmaskin innan beslut. 



•  ÖVRIGA PUNKTER 

• Utbyte av vajrar till maskinerna. 

-Rickard ser över inköpet av vajrar och öglor. 

• Önskemål om beltsquat maskin. 

-Förslaget tas med i tanken om klubben ska uppdatera maskinparken men är 

inte en prio för klubben för tillfället. 

• Enkätundersökning om användningen av maskiner på gymmet. 

-Rickard sammanställer en enkät för användande och anslår den på gymmet 

och Facebook. 

•  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte tisdag 2021-05-25 klockan 18:15. 

•  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:15. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kan inte skriva under i WordPad  
(vet inte hur man gör) 
PDF går bra 
Detta protokoll tog jag en kopia på och skrev 
under med penna! 
Protokollet satte jag upp på gymmets 
anslagstavla direkt när Joel var klar med det. 
De andra protokollen finns i PDF-format så de 
har jag skrivit under digitalt... 

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


