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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-02-19 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Karina Persson,  
Pekka Jussi, Stefan Rudd. 

 

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.  

• Klubbens ANDT avtal har uppdaterats och skickats in till förbundet för 

SL/BP. 

• Mer samarbete mellan OL och SL/BP. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  
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6.  RAPPORTER 

• Klubben har satt upp information i gymmet från Hagströmska Individuell 

idrott. 

• Klubben Har Gjort ett inköp av en multigrippbar. 

• Vi har skrivit på avtalet för att hyra ett rum på övervåningen på Jernvallen.  

Det är tre månaders uppsägningstid på rummet.  

• Kommer ha kortet och nyckeln till övervåningen så att de blir mer 

lättillgängligt. 

• Vi kommer inte få bygga en bastu i damernas omklädningsrum. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2019-02-19 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 183st. 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  MEDLEMSAVGIFTER 

Beslutar att medlemsavgifter och medlemstiderna gäller kalenderår. 

De som nuvarande har medlemskap som löper ut under 2019 kommer medlemskapet 

att förlängas till slutet av 2019.  

9.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Serieettan SL/BP i Borlänge 2019-02-16. SAK hade 11 stycken deltagare 

blandat med stora/små/gamla/unga lyftare. 

• Serieettan OL i Gävle 2019-02-02. SAK hade två deltagare.  

• Månadstävling OL i 2019-01-26 där lyftarna som var med fick testa på att 

tävla inför kommande tävlingar. 

10.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• KM/Månadstävling OL/SL/BP 2019-03-16. En idé om att för varje 

månadstävling samlar varje deltagare poäng och i slutet av året får den/de som 

samlat flest poäng något pris. 

• Serie 2 OL. Sundsvall. 

• Serie 2 SL/BP. SAK arrangerar? 

• SM U/J/V. 
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11.  SPONSRING 

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

• Haft en dialog med Stefan angående att hitta sponsorer och hur vi som klubb 

ska vara mer attraktiva för dessa. En fortsatt dialog kommer att hållas där 

Tommy skickar vårat nuvarande förslag till Stefan för utvärdering. 

12.  GDPR 

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

nedan. 

• Skriva klart dokumenten/avtalen till nya tränande/medlemmar 

13.  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. 

• Datum där dokument ska skickas in till kultur och fritid inför det årliga mötet. 

14.  PARTNERERBJUDANDE SAIK BANDY 

De erbjudanden som fanns var inget som var av intresse för oss. 

15.  OL TÄVLING I FINLAND 

Början på Maj. 

Söka sanktion av förbundet för att få delta. 

 

Beslut att skjuta på beslut till nästa möte då vi hoppas ha mer information om 

tävlingen samt intresset. 

16.  ELEIKO STÅNG MED HISTORIA 

Har vi någon stång som skulle passa till det erbjudande som Eleiko skickade? 

 

Vi kollar med Arne om han har någon historia och om vi har någon stång som passar. 

17.  ARNE POKALEN 

Bokning av lokal/tävlingskalendern. Skicka ut inbjudan och allt som hör till 

tävlingsarrangemanget. 

28 augusti till 1 oktober för att samköra tävlingen som en serietävling. 
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18.  REGLER TILL KONTORET 

Tar fram ett dokument med riktlinjer över försäljning och musiken på gymmet. Micke 

får även uppgift att rensa i spotifylistorna så att bara ett fåtal uppdaterade godkända 

spellistor finns kvar. 

19.  ÖVRIGA PUNKTER 

• E-passi erbjudande. Vi tycker inte att det var passande för oss. 

20.  NÄSTA MÖTE 

Tisdagen 2019-03-12, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

21.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


