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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-10-27 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:55 

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. 

 

Prodis är förlängt tom 2024. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

6.  RAPPORTER 

• Magmaskin från Gymleco har levererats till gymmet. Köpet finansierades helt av 

bidrag. 

• Axelpress från Nordic Gym har levererat och finns nu på gymmet. Den ersätter 

gamla axelpressen samt bröstpressen. Även denna maskin betaldes helt med 

bidrag. 

• I och med olyckan vid skivstångstället i hörnet av gymmet har styrelsen valt att 

plocka ner det och har beställt nya som är säkrare. Tre ställ med tio platser var har 

levererats och förankrats. Ställen är CE-märkta och kommer från Gymleco. 

Försäkringsärende pågår. 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-10-27 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 156 stycken. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Parabänkpress – ASK Eskilstuna 1/10 

Emad deltog och tog en andra plats. Han fick med sig 95kg och gjorde även ett bra 

försök på 100kg. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Styrkelyft-DM – Gävle KK 12/11 

Inbjudan och intresseanmälan finns uppe på tavlan. 

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

Tobbe och Rickard agerar tävlingsledare. Inbjudan och intresseanmälan finns uppe 

på tavlan. Invägningsrummet måste bokas. Avskärmning till invägning 

införskaffas. 

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

Milo Engzell är uttagen i landslaget och ska delta. 

• Serie 2 – 2023 

Vi har blivit tillfrågade att arrangera parabänkpress i början av maj (6–7 eller 13–

14). Tävlingen går att slå ihop med en vanlig serietävling. SSF kan stå för 

lokalhyra samt domare som även kan döma styrkelyft efteråt. Styrelsen föreslår att 

vi tar på oss en mindre serietävling i samband med parabänken. Parabänkpressen 

tar max en timme inklusive prisutdelning. Tävlingsledare utses senare. 

• Planeringsmöte inför 2023 – SL 

Vi skickar Tobbe till digitalt möte med SNSF angående tävlingssäsongen 2023. 

Tid: 9 november 19:00. 

10.  PROFILKLÄDER 

SAK har inlett samarbete med Easytryck. Vi använder oss av Printer vid inköp av 

overaller. Färgerna blir röd överdel och blå byxor. Första köpet görs till de som deltar på 

SL-DM. 
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11.  UTBILDNING FÖR TRÄNARE TILL U11/U13 (SSF) 

SAK skickade fyra deltagare och samtliga gick klart hela. 

Dessa var: Tobias Östlund, Charlotta Blixt, George Persson, Karina Persson. 

SAK tänker fortsätta med vanliga träningstiderna för möjlighet att prova på våra 

tävlingssporter. 

12.  AKTIVITETER INOM DISTRIKTET 

Gemensam träning inom södra Norrlands distrikt har efterfrågats. Förslagsvis en 

lördagsträning. Styrelsen avvaktar och låter annan klubb i distriktet ta taktpinnen. 

13.  LYFTARMÖTE 

Möte tillägnat klubbens licensierade lyftare, samt potentiella tävlande inom SL, BP eller 

OL kommer hållas den 4:e december 15:00. Några punkter som kommer tas upp är bland 

annat: Serierna 2023, ekonomiska regler, önskemål samt provning av overaller. 

14.  FRAMTIDA STYRELSEN 

Tobbe hoppar av som sekreterare efter årsmötet men sitter kvar ett år till som SL-ansvarig. 

Andreas avböjer eventuellt förtroende och uppdrag inom styrelsen 2023. 

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. 

17.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Maskinutbyte 

Osignerad lapp där vi inte förstod vad som menades. Kontakta styrelsen för att 

utveckla. 

• Dipställning till bur 

Styrelsen undersöker möjligheten till detta inköp. 
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18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Ekonomiska regler inför 2023 

Uppdateras innan lyftarmötet. Diskuteras på nästa styrelsemöte. 

• Sittbänkar till gymmet 

Styrelsen ser över alternativ för att köpa in nya bänkar. 

• Julbord 

Styrelsen ser över datum och möjlighet. Kommer i sådana fall inträffa 10:e eller 

17:e december. 

• Hemsida 

Beslut tas på nästa styrelsemöte om vi ska skaffa en ny hemsida då nuvarande 

försvinner efter årsskiftet. 

19.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 23 november 17:45. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:25. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


