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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-10-21 

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. 

• Tobbe tar fram förslag för upplägget på den SL/BP tävling som klubben vill 
starta i riktning mot klubbens OL (Arne) tävling. 

• Joel skriver och annonserar om sponsorerbjudandet på Facebook samt 
gymmet. 

• Joel skriver och sätter upp papper angående ”användningslistan” på gymmet. 
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6.  RAPPORTER 

• Micke och Tommy har varit på kurs angående Idrott Online för arbete 
med klubbens hemsida. 

• Kommunen kommer att i fortsättningen fortsätta tillhandahålla papper i 
omklädningsrummen. 

• Klubben har beviljats LOK-stöd, dock något reducerat på grund av sen 
inlämning. 

7.  KASSARAPPORT 
Resultatet per 2019-10-21 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet. 
 
Antal Gymkort: 166st. 
Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
• Serie 4 OL på fyshuset. SAK hade två deltagare. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 
• Serie4 SL/BP 16 november Bollnäs. 
• Norrländska i OL. 23-24 november i Bergsjö. 
• Veteran SM i SL. 
• Starta en egen ”tävling” på en serietävling i SL/BP. (serie 1, 2020) 

Tobbe tävlingsledare. 

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

• Sponsoravtalet med SVEAB gicks igenom och försök att kunna utföra det den 
9-10 November görs. 

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

•  
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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.  ÖVRIGA PUNKTER 
• Ska klubben köpa nya/fler plastklovar för skivstängerna? 

Vi köper in tre nya par. 
• Ska klubben köpa in fler kettlebells som är mer lämpade för verksamheten och 

varierande vikt? 
Vi köper in 2St 8 kg och en 28kg kettlebell. 

• Joel kollar om kajutan är ledig den 7e december.  
Tobbe kollar om Fagge vill fixa maten. 

14.  NÄSTA MÖTE 
Måndagen 2019-11-18, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen. 

15.  MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Sluttid: 19:50. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 
 


