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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-11-18 

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.  

•  
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5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Efter val av ny speakerutrustning kommer en ansökan att göras till kommunen 

av ett investeringsbidrag. 

• Tobbe Bokar in i tävlingskalendern att vi vill ta serie 1, Bokar in domare, 

Kollar att SGA är ledig, Kollar om Aronsson kan sköta dator i sekretariatet. 

• Ny förfrågan om hjälp att sätta lök i Uppsala skickas ut. 

• Vi fortsätter med samma revisor då det inte har varit problem hittills. 

• Joel Bokar Kajutan både den 7e och den 14e december för julbord. 

Julbordet kostar 161kr på ICA Catering Björksätra och anmälan till dem måste 

in senast den 1a december. 

6.  RAPPORTER 

• Tommy och Andreas har träffat Kultur och Fritid på den årliga genomgången 

för bidrag. 

• 5 personer som jobbar på Göransson Arena får träna gå gymmet och i gengäld 

får vi i SAK använda fem årskort att använda på SAIK bandys hemma 

matcher. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2019-11-18 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 164st. 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Serie 4 Sl i Bollnäs. SAK hade sju deltagare. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• 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. 

• Tävling ”Stark-damtävling” i OL den 30e november i Stockholm. 
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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. 

•  

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 

• Hofors startar en ny SL klubb och två av SAKs lyftare kommer att börja med 

dem. Vi i SAK önskar lyftarna och den nya klubben lycka till i framtiden. 

14.  NÄSTA MÖTE 

Måndagen 2020-01-13, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

 

Årsmöte 2020-01-26, klockan 15:00 på Jernvallen. 

15.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:00. 

 

 

 

 

  
 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


