
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2019-04-15

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. 



5. GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA

Genomgång av listan.



6. RAPPORTER

 Inköp av dessa produkter har gjorts. 1 par klovar OL. 4st 10kg bumpervikter. 
4st 15kg bumpervikter. 2st herrstänger OL. 2st damstänger OL.

 Hantelställen är reparerade/förstärkta i de trasiga svetsarna.
 Herrarnas omklädningsrum är under ombyggnad.
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7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2019-04-15 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 183st.
Antal medlemmar: 30st. 

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 KM/Månadstävling genomförd den 2019-03-16. deltagande var tio stycken i 
SL samt 6 stycken i OL.

 Serie 2 OL i Sundsvall. SAK hade två deltagare. Där båda vann sina 
viktklasser.

 Tävling i BP ”Järnvägspressen” i Hallsberg. Där SAK hade en deltagare.

9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 Serie 2 SL/BP. SAK arrangerar.

 Arne-pokalen/Serie 3 OL i Sandviken vid 28 September/ 1 Oktober.

 U SM OL 4-5 Maj.

 Bosselyftet OL 18 Maj.

 SM U/J/V SL/BP. Sundsvall.

 SM SL/BP SM-veckan. 

 SM OL SM-veckan.

10. SPONSRING

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

 Till nästa möte ska vi läsa igenom dokumentet som Rudd har sammanställt för
att hjälpa oss.

11. GDPR

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

 Skriva klart dokumenten/avtalen till nya tränande/medlemmar
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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. SERIETÄVLING 2 I SL/BP SANDVIKEN
Beslut att anordna serietävling 2 i SL/BP i Sandviken togs över mejl efter förra mötet.
Tävlingsansvarig kommer att vara Pekka som är SL/BP ansvarig för klubben.

14. ARNE POKALEN
Bokning av lokal/tävlingskalendern. Skicka ut inbjudan och allt som hör till 
tävlingsarrangemanget.

28 augusti till 1 september för att samköra tävlingen som en serietävling.
Marcus kollar lokal och inläggning i tävlingskalendern.

Marcus och Andreas är tävlingsansvarig.

Lokalhyra B-hallen 10 000kr! 
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15. NY KLÄDANSVARIG OCH HANTERING
Hannu har tagit ansvaret att ansvara för klubbens inköp av kläder.

Hanteringen ska skötas enligt dessa regler:

Målet är att personliga profilprodukter ska vara kostnadsneutralt för SAK, eventuellt 
överskott ska användas för att utveckla lyftningen, i skrivande stund är det fokus på 
tyngdlyftning.

 Hannu får ansvaret för personliga profilprodukter:
 Ta fram nya produkter
 Inköp
 Annonsering
 Prissättning
 Försäljning
 För hantering av personliga profilprodukter budgeteras 15000 SEK, detta ska  
ses som en buffert för hantering av inköp.
 Alla personliga profilprodukter ska vara tillgängliga för alla medlemmar och 
tränande hos SAK, ingen skillnad mellan medlemmar, tränande eller tävlande.
 Hannu skriver ner de nu gällande "reglerna" för tryck på kläder och övriga 
profilprodukter. Denna information blir en del av det regelverk som skapas för 
hur varumärket SAK ska användas på personliga profilprodukter.
 Karina anpassar bokföringen så vi har kontroll på utgifter och kostnader för 
personliga profilprodukter.
 Styrelsen bestämmer om det ska vara skillnad i pris för medlemmar och icke 
medlemmar.
 Styrelsen får ta beslut om flaggor, banderoller och dylikt, Hannu visade en del 
exempel. 

16. TEAM ARENAN, SAIK BANDY
Vi har ingen arbetsuppgift som passar bra för upplägget och kommer därför inte att ta 
hjälp för tillfället.
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17. STORA IDROTTSPRESTATIONER 2019
OL och SL ansvariga utser de som vi lyfta fram. 

Skicka förslaget till:
Kultur- och fritidskontoret, Fritidsenheten, 
811 80 Sandviken
eller via nedanstående E-postadresser
Erik Vilhelmsson, tel 026-24 19 66.
E-post: erik.vilhelmsson@sandviken.se

Vi behöver ditt förslag snarast, dock senast den 20 maj 2019.

18. ÖVRIGA PUNKTER



19. NÄSTA MÖTE

Måndagen 2019-05-06, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen.

20. MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sluttid: 19:50.

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande
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