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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-04-07 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:30 

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.  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

6.  RAPPORTER 

• Ansökan om utökat kontantstöd m.a.a. covid-19 (2021) 

Sandvikens Atletklubb beviljas 40.000 kronor i utökat kontantstöd 2021. 

• Stugan finns kvar tills i början av augusti. 

Möjlighet för utomhusträning finns under större delen av sommaren. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-04-07 ligger på en god nivå och högre än föregående månader. 

 

Antal Gymkort: 155 stycken. 
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8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Kvaltävling mars – Sandvikens AK 

Tävling med prioritet att kvala till Ungdom- och junior-SM. Totalt 17st lyftare 

deltog med majoriteten ungdomar och juniorer. SAK ställde enbart upp med en 

lyftare, Gabriella Dannberg, då Elias Dahlberg lämnat återbud P.G.A. skada. 

Gabbi gjorde ingen besviken och kvalade redan efter andra marklyftet och slipade 

sedan till totalen ytterligare i tredje marken. 

Hennes serie blev: 95-55-107,5 = 257,5kg. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Norrländska mästerskapen SL/BP: 8–10 april i Sundsvall 

Anmälda: Gabriella Dannberg, Karl Larsson och Johan Zetterlund. 

Boende är bokad, skjuts fram och tillbaka är fixad, samt coaching. 

• Ungdom- & Junior-SM i SL/BP klassisk: 5–8 maj i Örebro. 

Anmälda: Gabriella Dannberg. 

• Norrländska mästerskapen i OL - Fyshuset 

Milo och Cassandra har skrivit upp sig. Coach fixad. 

• KM 

Vi siktar på att arrangera KM i både OL och SL under sommaren.  

• Arnepokalen 

Förslag på datum: 6 Augusti. Se punkt 10. 

10.  ARNEPOKALEN 

Föreslaget datum passar in i tävlingskalendern och krockar inte med andra tävlingar. 

Styrelsen gör en budget och undersöker om det finns intresse och möjlighet att arrangera. 

Vi brukar tävla i B-hallen men den ska rivas i närheten av tilltänkt datum. 

Ett alternativ som diskuterades var SGA’s lokal, vilket är mer troligt i dagsläget. 

11.  PRISER PÅ GYMKORT 

Nytt förslag röstades igenom som börjar gälla fr.o.m. 1 juni. Mindre höjningar på samtliga 

kort kommer genomföras då vi nu har högre utgifter än för några år sedan. 

12.  UTVECKLING – SANDVIKENS KOMMUN 

Löpande diskussion inom styrelsen kommande tid för att söka utvecklingsbidrag. 
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13.  ANPASSNIG PÅ GYMMET 

Tobbe går vidare med Powerzite att köpa in en modul till ER-bänkpress. 

Medel för kostnaden kommer sökas. 

14.  SOMMARJOBB 

Milo Engzell är intresserad och kommer erbjudans sommarjobb. 

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. 

• Dokument tas fram för underskrift och godkännande av personuppgifter. 

17.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Rullgardiner mot norr 

Styrelsen väljer att avvakta. 

• Plaströr 

Vi ser över alternativ för eventuellt inköp. 

• Hoodies och andra kläder att köpa från klubben 

Klädutbudet diskuteras nästa styrelsemöte. 

18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Tränare till OL 

Vi hjälps åt att leta efter utbildningar och andra insatser för att på sikt få tränare till 

klubben. 

• Dyrt förbrukningsmaterial 

Alternativ och städrutiner ses över. 

19.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 12 Maj 17:30. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:30. 
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Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


