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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-01-08 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15:00 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Christer Fagerlund,  
Marcus Lindberg, Andreas Lindholm, Pekka Jussi, Göran Olsson,  

Erika Bäckström 

 

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. 

 Föreningen ska ha skrivit under avtalet innan årets första tävling och vara 

vaccinerad innan 31 juli enligt de nya riktlinjerna. 

 -Avtalet är skickat och klart inför 2018 års säsong. 

 En oannonserad dopingkontroll utfördes på gymmet under december 2017 där 

tre tränande testades. 
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5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan.  

 Workshopen är godkänd och slutplaneringen är under gång. 

 Gratifikationer kommer fortsätta att delas ut, men kontrolluppgifter kommer 

att skickas från klubben till skatteverket på summan. 

 De nya tydliga ekonomiska reglerna godkändes av styrelsen och kommer att 

användas i fortsättningen efter slutlig revidering. 

 Vi har haft möte med SGA om eventuellt samarbete mellan föreningarna. 

6.  RAPPORTER 

 SAK kommer få bidrag för 2018 på 10,000kronor av Kultur och 

Fritidsnämndens föreningsutskott. Utbetalning sker vid ett tillfälle månad 2. 

 Styrelsemötena under 2017 har rapporteras in till SISU genom portalen på 

våra sidor på idrott online. 

 Dispensansökan har gjorts för en lyftare från Lund TK för flytt till SAK av 

anledningen att lyftaren har flyttat till Sandviken från lund och att 

övergångstiden är över.  

 -Flytten har godkänts. 

 SAIK damer: Har räknat ut att damernas engångsträning för hösten 2017 

blev 1800kr. Faktura för årskorten på 7200kr för 2017 har skickats. De vill ha 

samma deal för 2018. Som var 5 årskort för 7200kr. De vill fortsätta med att 

skriva upp engångstränande och redovisa det separat och betala det efter 

säsongen.  

 -Total utgift för SAIK dam 2017 blir 9.000kr och de fortsätter med 

 samma upplägg under 2018. 

 SAIK herrar: Faktura för årskort 2017 har skickats för 5 årskort för 7200kr. 

Faktura med krav på 30 stycken ej återlämnade kort har även skickats på 

totalt 1500kr.  

 -Total utgift för SAIK herr 2017 blir 8700kr. Herrarna har inte förlängt 

 avtalet under 2018. 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultat januari 2018 

Plusgiro: 196717:- 

Kassa: 8216:- 

Totalt: 204933:- 

Antal Gymkort: 182st. 

Antal medlemmar: 40st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

 Bänkpress veteran SM i Vedum den 10-12-2017. Nicklas Karlsson lyfte 

245kg som gav ett BRONS! 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

 16-20 augusti landsdelsmästerskap. SL och BP 

 Serietävling 1 i OL i Sundsvall den 13 januari. 

 Serietävling 1 i SL/BP på Gävle KK den 24 februari.  

10.  VERKSAMHETSPLAN 

Genomgång av verksamhetsplanen innan årsmötet. 

11.  EKONOMISKA REGLER FÖR 2017 

Styrelsen beslutade att anta dokumentet ”EKONOMISKA REGLER FÖR 2017” 

12.  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

Verksamhetsberättelsen görs inför årsmötet av SL/BP ansvarig samt OL ansvarig för 

respektive del. Sekreteraren kommer skriva för den allmänna gym verksamheten. 

13.  INFÖR ÅRSMÖTET 

Christer beställer fika till mötet, Pekka sköter gratifikationer till SL/BP lyftarna och 

resten är klart inför mötet. 

14.  SERIELAG OL/SL/BP FÖR 2018 ÅRS SERIELAG 

Vilka lag kommer vi i SAK att ställa upp med? 

 Inga lag i OL. 

 Herrar i SL och BP samt veteranlag i BP. 
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15.  LÖN ANSTÄLLD PÅ GYMMET 

Ska höjning av lönen ske och om så är fallet med hur mycket? 

 -Pekka kommer hålla i ett utvecklingssamtal med den  anställda och 

 sedan kommer ett löneavtal att planeras. 

16.  UTVÄRDERING JULBORDET 

Totalkostnaden var cirka 8000kr för mat/dricka/tallrikar med mera. 

Vad kan göras bättre till nästa år? Aktiviteter? Mat? Tidpunkt? 

 -Slutsatsen av utvärderingen kan sammanfattas till BRA.  

17.  SPONSRING 

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

  

18.  ÖVRIGA PUNKTER 

  Flytta in en av de gamla inställbara bänkarna. 

 -Marcus kommer prata med de berörda som lämnat in förfrågan och 

 därpå får styrelsen ta beslutet om det kommer göras eller inte. 

 Förstahjälpen i gymmet. 

 -Tommy säger till Micke att köpa in en och sätta upp i gymmet. 

 Tommy och Marcus stämmer av med Hannu angående klädeshantering och 

beställning av dessa. 

 Påminnelse att låsa kontor och förråd efter man låst upp. Varit upplåst flera 

gånger när ingen är där. 

19.  NÄSTA MÖTE 

Årsmöte Söndagen 2018-01-21 klockan 13:00 i Kajutan på Jernvallen. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:30. 
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Joel Svedberg, sekreterare Tommy Olofsson, ordförande 

 


