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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-04-09 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindberg, 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 med undantag av ersättning för suppleanter. 
Gällande ersättning se ”Ekonomiska regler  2018” 

4.  ANTIDOPING 
Eftertanke gällande doping och diskussion om händelser samt beslut om åtgärder. 

•  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 
Genomgång av listan. 

•  
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6.  RAPPORTER 

• Skattjakt med kommunen: 
Joel och Tobias var på skattjakten där flertalet personer inom fonder/stiftelser 
och kommunen fanns tillgängliga att träffa och prata med. De viktigaste som 
Joel och Tobias tog med sig var som enligt nedan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen: Erik som vi pratade med från kommunen 
som jobbar på kultur- och fritidsförvaltningen inom Sandvikens kommun. 
Erik ansåg att vi är en seriös förening med stora framgångar inom vår sport 
och har ett bra rykte, vilket kommer vara till fördel då vi söker bidrag. Vi kan 
även nämna att det är många nya i styrelsen som känner sig manade att driva 
våran förening framåt. Erik lät väldigt positiv till våra förslag för att göra 
klubben bättre och ville följa upp och eventuellt hjälpa till vid en eventuell 
påtryckning av till exempel utbyggnad av lokalen. Han kan alltså vara 
behjälplig av formulering och dylikt vid skrivandet av ansökningen av 
utbyggnaden eller vid övriga ansökningar.  
Erik nämnde också att staten skjutit in pengar för att föreningarna ska få barn 
och ungdomar (8-16år?) att prova på sina idrotter. Vi kan då ha läger där 
barnen gratis får delta och vi kan då ansöka om pengar till mat och utrustning. 
Som teknikstänger och teknikvikter som behövs under tillfället. Det här 
gällde på skolloven och kan vara 1-3 dagar.  
 
Göranssonska stiftelserna: Skänker mest pengar till barn och 
ungdomssatsningar. De kan bidra med kostnader för tävlingar (bidrag per 
individ), till exempel U/J-SM. Likt kommunen ger de även bidrag för 
tillfällen som anordnas för barn och ungdomar där vi kan ansöka om bidrag 
för utrustning eller annat som behövs för detta.  
 
Generell sammanfattning: När vi söker bidrag ska detta göras så specifikt 
som möjligt, gärna med offerter och färdiga planeringar.  
Den största potten av bidragen finns om dessa riktar sig mot 
utvecklingen/delaktighet av barn och ungdomar.  

•  
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7.  KASSARAPPORT 
Resultat mars 2018. 
Plusgiro: 174700:- 
Kassa: 8075:- 
Totalt: 182,775:- 
Antal Gymkort: 181st. 
Antal medlemmar: (40)st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
• Arnolds i USA. Där Joel Sundelin tävlade i bänkpress och mäktade med ett 

lyft på 242,5kg! Som gav en tredjeplacering mot världseliten! 

• Serietävling 3 i OL i Bergsjö 10-03-2018. 
Vi i SAK hade två deltagare, Alice Sjödin och Marcus Lindberg. 

• Serietävling 4 i OL i Gävle 7-04-2018. 
Vi i SAK hade tre deltagare, Alice Sjödin, Stefan Bergström och Marcus 
Lindberg. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 
• 16-20 augusti landsdelsmästerskap. SL och BP. 

• Serie 2 i SL i Borlänge den 19-20 Maj. (Enbart SL, ej Bänkpress) 

• Bänk DM/serie 2 i bänkpress på Fyshuset den 12-13 Maj. 

• U-/J-/V-SM i klassiskt SL och bänkpress i Sundbyberg den 27/4 till 1/5.  

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

•  

11.  DELTAGANDE PÅ SANDVIKENDAGARNA 
Fanns/Finns intresse att delta från lyftarna i klubben? 
Ska vi anmäla intresse för att delta på Sandvikendagarna? 
  Datum: 15-16 Juni 2018. 
  Tider: Fredag 12-17, Lördag 12-16. 
  Plats: Längs gågatorna i Sandvikens Centrum. 
Beslutar att deltaga på detta. Marcus anmäler vårt intresse 
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12.  INKÖP AV STÄNGER/VIKTER/KEDJOR 
Finns det en offert så vi kan ta beslut om eventuella inköp? 
 Har vi behov av att inskaffa nya/fler stänger? 
 Har vi behov av att inskaffa nya/fler vikter? 
 Har vi behov av att inskaffa kedjor för träning? 
Beslutar att köpa kedjor, Karina fixar beställning. 
Avvaktar offert från Eleiko på övrigt. 

13.  NÄTVERKSTRÄFF PRODIS 2018 
Ska vi skicka en representant? 
 
Vad händer i Sandviken på dopningsfronten?  
Tid: Onsdagen den 16 maj klockan 16-17:30. 
Plats: Plangatan 5. 
Anmälan: senast den 14 maj till: emmelie.berggren@sandviken.se Vid frågor 
kontakta: Emmelie Berggren ANDT-strateg 026 24 13 31. 
Vi beslutar att ej sända någon representant, Niklas Karlsson som är dopingansvarig är 
tyvärr bortrest. 

14.  GYMMETS MOTIONSCYKLAR 
Ska dessa renoveras på nytt eller ska nya införskaffas eller ska vi inte göra något med 
dem för tillfället? 
Kontakta cykelbyggaren och PP cykel om det går att renovera cyklarna. 
Om det ej går att renovera ta in priser på nya cyklar. 
 

15.  LYFTARKURS TYNGDLYFTNING 
Skulle vi vara intresserade att ordna en kurs för tyngdlyftarna med Bosse Johansson 
från Borlänge?  Svar ja, kostnad ca 2000/dag. Beslutar att köra första helgen i Juni. 
Marcus ordnar. 

16.  TRÄNINGSKORT UNGDOMAR 
Standardpris för föreningar eller annan utformning av pris/upplägg? 
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17.  ARNE-POKALEN 2018 
Bestämma datum samt tävlingsledare till tävlingen, så vi kan boka in ett datum i 
tävlingskalendern samt börja göra reklam för den. 
Marcus och Andreas bestämmer datum till nästa möte, slutet på september? 

18.  ÖVRIGA PUNKTER 
• Några lyftare från klubben kommer att resa till Finland för att tävla 

i ”Helsingfors Open”: Hannu Virkkunen har via personliga kontakter fått 
denna möjlighet. Resan är ett privat arrangemang, kommande år finns det 
möjlighet att tävlingen arrangeras via klubben. Marcus kollar behov av 
eventuella sanktioner från förbundet.  

19.  NÄSTA MÖTE 
Måndagen 2018-05-14 klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Sluttid: 20:25. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Marcus Lindberg, Vice ordförande Tommy Olofsson, ordförande 
 


