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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-11-23 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:45 

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 

• Dialogmöte med Kultur&fritid 

Christer företrädde klubben och har blivit informerad att SAK blivit beviljad 

kontantstöd även detta år. 

 

• Julfrukost, Göranson Arena 

Christer deltar åt klubbens vägnar. 

 

• Föreningsveckan - Din bil 

SAK bistod med totalt 11 provkörningar under vecka 45 och vann tävlingen! 

Föreningen kommer få 10.000kr plus ytterligare 1.100kr för körtillfällena. 



 

SAK Protokoll 20221123.docx       Sida [2] av [5] 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-11-23 ligger på en god nivå med en positiv förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 151 stycken. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• NM för ungdomar – Island 11/11–13/11 

Milo Engzell tog brons i viktklass -67 efter serien: 90-113-203. Personliga rekord 

över hela linjen. Ytterst nära en silvermedalj, det fattades endast ett kilo i totalen! 

Styrelsen bjöd på tårta som en liten överraskning för den fina prestationen. 

 

• Styrkelyft-DM – Gävle KK 12/11 

Stort arrangemang där tävlingen fick delas upp på två invägningar. En med enbart 

damer och en med enbart herrar. Dessvärre ställde enbart fyra herrar och ingen 

dam upp från Sandvikens AK. 

Våra deltagare stod ändå emot bra och fick med sig fina resultat i form av 

personbästan, höga placeringar och en guldmedalj! Resultaten blev följande: 

Elias Dahlberg, Herrar -83kg: 167,5-120-185-472,5 (femma) 

Joel Landström, Herrar -93kg: 180-107,5-227,5-515 (tia) 

Tobias Östlund, Herrar -93kg: 240-155-242,5-637,5 (fyra) 

Lukas Lind, Herrar -120kg: 232,5-180-262,5-675 (guld) 

 

• Serie 3 i styrkelyft och bänkpress – Sandvikens AK 19/11 

Liten tävling i SAK’s gymlokal. Startlistan slutade med tio deltagare, varav hälften 

tävlande för Sandviken. Extra anmärkningsvärt var att både Charlotta och Anton 

gjorde sina debuter med nio av nio godkända lyft! 

Karl Larsson hade även skapat ett styrkelyftprogram som provkördes och 

fungerade galant. Resultat från dagen: 

Charlotta Blixt, Dam -69kg: 102,5-62,5-130-295 

Mats Hedlund, Herrar -120kg: 180-130-235-545 

Anton Tängnander, Herrar +120kg: 150-95-190-435 

Lukas Lind, Herrar -120kg (enbart BP): 172,5 

Johan Zetterlund, Herrar +120kg (enbart BP): 90 
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9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• JSM i tyngdlyftning – Bergsjö 17/12–18/12 

Inbjudan från förbundet har kommit, anmälningslista sitter på anslagstavlan. 

• Planeringsmöte med Södra Norrlands Styrkelyftförbund inför 2023 

Tobbe företrädde SAK. Det beslutades att SAK kommer arrangera en utav två 

tävlingar under serie 2. Serietävlingen kommer kombineras med en 

parabänkpresstävling som klubben blivit tillfrågade att ta på sig. SSF kommer 

hjälpa till med domare och utrustning vid paramomentet. 

Datumet lördag den 6:e maj beslutades. 

10.  PROFILKLÄDER 

Ingenting har hänt med denna punkt sedan senaste mötet. Vi väntar fortfarande på leverans 

av fyra tävlingsoveraller. 

11.  HEMSIDA 

Styrelsen ska se över om någon kan utveckla en ny hemsida då nuvarande försvinner efter 

årsskiftet. Förhoppningen är att en ny hemsida kommer på plats inom en snar framtid. 

12.  EKONOMISKA REGLER 

Några punkter har ändrats för att ge tydligare besked om vilka trikåer klubben står för vid 

tävling och betalning av tävlingslicens. De med licens kommer bli informerade om detta 

vid kommande lyftarmöte. 

13.  LYFTARMÖTE 

Dagordning är färdig och kallelse kommer sättas upp på gymmet inom kort. 

14.  JULBORD 

Inbjudan finns på gymmet. Eventuellt kommer en liten justering av starttiden. 

15.  SPONSRING 

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

16.  GDPR 

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

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 
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17.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Inköp av matta till SL-flaket 

Förslag att köpa in gummimatta till tävlingsflaket när golvytan blir för hal. 

Styrelsen avslår på grund av för hög kostnad. Andra alternativ ses över. 

18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Sittbänkar till gymmet 

Två 2 meters sittbänkar kommer köpas in för att ersätta befintliga. 

• Skohylla till herrarnas omklädningsrum 

Köps in inom kort och skogräns kommer sättas upp inne hos herrarnas. 

• Priser/sponsring 

Andreas fixade priser till serietävlingen i styrkelyft. Det beslöts att använda dem 

vid någon annan tävling då det ej är brukligt att ha priser på serietävlingar. 

Priserna delas ut vid annat tillfälle. 

• Styrkelyftträning för ungdomar och juniorer – Borlänge 

Anmälningslista finns på gymmet. 

• Kabelhiss Nordic Gym 

Maskinen har köpts in och anländer i närtid. 

• Ny dator till kontoret 

Alternativ ses över då nuvarande dator är gammal och långsam. 

19.  NÄSTA MÖTE (AVSTÄMNING INFÖR ÅRSMÖTE) 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 19 december 17:45. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:18. 
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Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


