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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-03-12 

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. 

• Vi kommer inte att arrangera U/J/V SM i SL/BP 2019. 
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6.  RAPPORTER 

• Har tagit bort ett av hantelställen för att den började spricka i svetsar. Vi 

kommer att förstärka alla hantelställen i svetsarna innan de går sönder. 

• Planeringsmöte för tyngdlyftarna har ägt rum. 

• Mötet med Sandviken Bingo gick bra där Tobias och Marcus deltog. På mötet 

redovisades resultatet för Sandviken Bingo och deras framtidsplaner. 

• De nya viktställen är nu monterade och på plats och de gamla viktställen är 

borttagna. Bänkar planeras byggas för att ställa där de gamla viktställen stod. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2019-03-12 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 183st. 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Veteran EM i klassiskt SL i Gyor, Ungern den 5-10 mars.  

SAK hade en deltagare som var Nicklas Karlsson som med en fenomenalt 

utförd tävling tog ett GULD i delgrenen bänkpress med 192,5kg! Och ett 

BRONS i totalen med 695kg! 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• KM/Månadstävling OL/SL/BP 2019-03-16. En idé om att för varje 

månadstävling samlar varje deltagare poäng och i slutet av året får den/de som 

samlat flest poäng något pris. 

• Serie 2 OL. Sundsvall. 

• Serie 2 SL/BP. SAK arrangerar. 

• SM U/J/V. Sundsvall. 

10.  SPONSRING 

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

•  

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.  OL TÄVLING I FINLAND 

Vi kommer inte att åka och tävla i Finland i år då intresset var svagt och krockade 

med andra tävlingar (SM) för vissa av lyftarna. 

15.  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. 

16.  SAIK FOTBOLL 

De kommer få den vanliga klubbrabatten till tre kort och procentuell rabatt på vad 

som är kvar på året. De kan då nyttja korten fram till jul. 

17.  INKÖP AV STÄNGER/VIKTSKIVOR 

Beslut att göra inköp av följande gjordes:  

1 par klovar OL. 

4st 10kg bumpervikter. 

4st 15kg bumpervikter. 

2st herrstänger OL. 

2st damstänger OL. 
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18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Inga synpunkter eller ändringsförslag på de ekonomiska reglerna för 

verksamhetsåret 2019 fanns. 

• Hannu vill ta på sig ansvaret för kläder med mera för klubben. Innan detta 

kommer Hannu vara med på ett styrelsemöte där vi redovisar/diskuterar vilka 

regler/krav som kommer gälla innan ansvaret flyttas över. 

• Tobias ser till att priser köps till KM. 

19.  NÄSTA MÖTE 

Tisdagen 2019-04-15, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


