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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-06-11 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindberg, 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. 

 Ska sätta upp i gymmet vilken som är ansvarig gällande antidoping. I 
samband med detta kommer även våra rutiner att sättas upp i gymmet. 
Tommy pratar med Micke om detta. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

 Joel kollar kontaktuppgifter som förbundet har i OL. 

 Vi har ställt frågan till Jernvallen om utbyggnad/egen ingång och väntar på 
svar. 

 Inköp har gjorts av två nya SL stänger samt 6st OL vikter (25kg). 



 
 

SAK PROTOKOLL 20180611  Sida [2] av [5] 

6.  RAPPORTER 

 Inköp: av två styrkelyftstänger, fyra tävlingsvikter till OL och två 
träningsvikter till OL har gjorts. 

 Avvaktar svar för ansökan om bidrag för köp av nya motionscyklar av 
kommunen. 

 Nya öppettider. Från vardagar 07:00-21:00 och helger 08:00-17:30 till 
vardagar 07:00-21:30 och helger 08:00-17:00. 

 Sökt bidrag från Göransson gällande OL läger med U+J ansvarig tränare från 
Borlänge. 

 Träningslägret i OL var mycket lyckad med många nya personer som var med 
och testade. Samt att många av klubbens lyftare var med. 

 Vi missade att anmäla personer för gratifikationer från kommunen under 
svenska nationaldagen. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultat juni 2018 per 20180611 
Plusgiro: 169794:- 
Kassa: 6127:- 
Totalt: 175921:- 
Antal Gymkort: 179st. 
Antal medlemmar: (33)st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

 Serie 2 i SL i Borlänge den 19-20 Maj. 
Deltagarna var Joel Svedberg, Robin Eriksson och George Persson. 

 VM klassisk bänk 14-19 maj i Helsingfors. 
Deltagarna var Nicklas Karlsson 7:e plats, Alf Olsson BRONS och Joel 
Sundelin BRONS! 

 Tävling i OL i Helsingfors Finland. 
Deltagarna var Ebba Sjöberg, Alice Sjödin och Marcus Lindberg.  

 SM kvaltävling i OL hos Fyshuset. 
Deltagarna var Ebba Sjöberg och Marcus Lindberg som kvalade till SM! 
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9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

 SM i OL 2-4 juli. SAK har en deltagare! 

 SM i SL och BP 2-8 juli. 

 A-pokalen 4 augusti 

 17-19 augusti Norrlandsmästerskapen i Borlänge. SL och BP. 

 6-16 september serie 3 i BP SL. 

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

 Alla i styrelsen ska försöka skaffa en sponsor till nästa möte. 

11.  SANDVIKENS ATLETKLUBB 75ÅR 
vad vill vi göra? Förslag. 

 Uppmärksammas på A-pokalen, tex. 75 år på diplom 
 Visas på Sandvikendagarna 
 Kolla möjligheten att trycka upp T-shirt 
 Fest 
 Annonsera på digital bildskärm i vägkorsningen 

 
Vi kollar om Christer vill vara med och planera. Tommy kollar om vi kan få fram 
tröjor eller likande för att hedra att SAK fyller 75 år. 

12.  DELTAGANDE PÅ SANDVIKENDAGARNA 
Planering, vad behöver göras inför Sandvikendagarna för att det ska bli lyckat? 
  Datum: 15-16 Juni 2018. 

  Tider: Lördag 16 juni kl.12-16. 

  Plats: Längs gågatorna i Sandvikens Centrum. 

 Prova på aktivitet 
 Joel gör världsrekordförsök? Show-lifting? 

 
Planeringen/utförandet går enligt plan och tävling i Rolling Thunder kommer hållas. 
Priser är två stycken årskort, ett damkort och ett herrkort. 

13.  LYFTARUTBILDNING 
Kurs 1-2 september i Sandviken, minst 6st deltagare. 
Bidrag ska sökas av SISU. 
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14.  ARNE-POKALEN 2018 
Datum 4 augusti. 
Vad behövs ordnas och av vilka. 
Vilken lokal vill vi ha och är lokalen ledig?  

Se över tävlingsmallen och börja planera. 
 

Planeringen går enligt plan. 

15.  GDPR (ny stående punkt) 
Det är saker vi måste göra för att fortsätta driva klubben. 
Hur ska vi göra detta?  
 
Fortsatt arbete med GDPR och berörda dokument kommer fortsätta genom mejl till 
nästa möte. 

16.  KOMMANDE VIKTIGA DATUM (ny stående punkt)  
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. 

17.  VÄSKFÖRVARING OCH SITTPLATSER 
Hur vill vi göra för att förbättra möjligheterna att inte behöva förvara väskorna på 
golvet och eventuella nya sittplatser inne på gymmet? 

 
Vi kommer att kolla om det är möjligt att tillverka eller köpa stående viktställ och 
bygge en bänk där väskor får plats under. 

18.  RENOVERING AV UTEFLAKET 
Ska det äldre flaket ute renoveras? 
Marcus tar in en offert gällande renovering av det gamla uteflaket. 

19.  INKÖP 
Ska vi göra ett inköp av nya 10kgs viktskivor? 
Vi beslutar att inte göra något inköp i dagsläget av fler 10kgs vikter. 

20.  NY HUVUDADMINISTRATÖR HEMSIDA 
Karina Persson kommer att ta över ansvaret som huvudadministratör av hemsidan. 
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21.  ÖVRIGA PUNKTER 

 Marcus får boka ett hotellrum till SM i OL. 

 Gymmet kommer inte att köpa in en halfpipe för att köra mark på. 

 Gymmet kommer köpa in en ny abbroller. 

22.  NÄSTA MÖTE 
Måndagen 2018-07-10 klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen. 

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

Sluttid: 20:45. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Joel Svedberg, sekreterare Tommy Olofsson, ordförande 
 


