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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-09-03 

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.  ANTIDOPING 

Eftertanke gällande doping och diskussion om händelser samt beslut om åtgärder. 

• Uppmuntra de aktiva lyftarna att göra antidoping-testet på Rfs hemsida. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Vi har haft möte med kommunen för utbyggnad och de var intresserade av 

förslag om egen ingång. Men de har inget beslut i saken ännu. 

• Ansökan kommer göras för bidrag för tränarutbildningen av STF.  

• Det äldre uteflaket är renoverat. 

6.  RAPPORTER 

Inga övriga rapporter. 

•  
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7.  KASSARAPPORT 

Resultat september 2018 per 20180903 

Plusgiro: 152117:- 

Kassa: 8442:- 

Totalt: 160559 :- 

Antal Gymkort: 174st. 

Antal medlemmar: (33)st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Arne-pokalen 4 augusti där vi hade 8 stycken egna lyftare med. Med totalt 31 

stycken deltagare. 

• 17-19 augusti Norrlandsmästerskapen i Borlänge i SL och BP. SAK hade 3 

deltagare, varav de tog två guld och ett silver. 

• EM i bänkpress där Joel Sundelin deltog och bänkade hem silvret och ett nytt 

personbästa på 250kg och nytt svenskt rekord!. 

• OL Bosse-lyftet i Borlänge den 25augusti. SAK hade 3 deltagare. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• DM och serie 3 i SL 8 september i Sandviken. 

• Serie 3 i BP 15september i Edsbyn. 

10.  SPONSRING 

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

•  

11.  SANDVIKENS ATLETKLUBB 75ÅR 

Fest med mat och gemenskap den 6 oktober. 

Maten är bestämd i form av en buffe. 

Bokat på folkets hus i en lokal bredvid bolaget. 

 

Kostnad: mat 215 kr, fördrink 45kr alkoholfri 

Pris för deltagande: 130kr alla betalar. 

Alla gamla/nuvarande lyftare och medlemmar är välkomna att delta. 

Inbjudan kommer även skickas till klubbar i distriktet.  

Marcus skriver inbjudan. 

 

Bör kolla upp max antalet som kan vara i lokalen. 
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12.  LYFTARUTBILDNING 

Kursen var bra till innehåll och upplägg. Vi i SAK kan rekommendera kursen. 

Vi hade åtta deltagare från SAK till denna steg 1 kurs. 

13.  ARNE-POKALEN 2018  

Tävlingschecklistan gicks igenom och resultatet av utvärderingen sparas för 

planeringen av tävlingen nästa år.  

14.  DM I SANDVIKEN 

planeringen är klar och allt går enligt planen vad gäller lokal, sekretariat, fika och 

klovare med mera. 

15.  TRÄNANDE UTAN KORT 

Försök att ha koll och om vi ser folk som tränar utan kort ska vi be dem att betala men 

utan att starta konflikter. För det är inte värt att avhysa personer om det finns risk för 

personskador. 

16.  VIKTSTÄLL 

Ritning har givits till en verkstad och väntar på offerten på material och arbetet innan 

beslut kan tas. 

17.  DUSHAR I HERRARNAS 

Dagarna innan mötet var det 4 av 5 duschar som var ur funktion men dagen för mötet 

var tre av de trasiga duscharna fungerande igen. Nu fungerar 4 av 5 vilket är 

acceptabelt. 

18.  GDPR 

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

nedan. 

• Skriva klart dokumenten/avtalen till nya tränande/medlemmar 

• Gå igenom medlems-/kortdatabasen och radera uppgifter över personer som 

inte längre är aktiva medlemmar/tränande. 

• SAK anslår så att alla får aktivt meddela om vi ska ta bort deras 

personuppgifter 
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19.  KOMMANDE VIKTIGA DATUM 

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

något glöms bort i det ideella styrelsearbetet. 

• Joel gör detta dokument till nästa möte. 

• Punkter som bör läggas till? 

• Information som behövs för att vara användbar? 

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

20.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Dispensansökan för tävlande på tävlande på DM kommer inte ges.  

• Röstade för att göra Mr x till hedersmedlem. 

• Joel och Karina ska gå kurs för att lära sig göra uppdateringar på hemsidan. 

• Beslutade att boka ett rum på övervåningen på Jernvallen om hyran ligger runt 

500kr/månad. Om hyran är det ska vi testa ett år och sen utvärdera om vi vill 

fortsätta hyra rummet. 

21.  NÄSTA MÖTE 

Måndagen 2018-10-08 , klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

22.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 21:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


