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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2020-11-02 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  

Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Fredrik Lindèn, Mikko Aarni. 

 

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. 

• Inga lås till nuvarande stötbockar kommer införskaffas då nya stötbockar är 

planerade och kommer köpas. 

• Alla stänger ska tas in från stugan över vintern för att minska risken för rost på 

dessa. 

• En påminnelse om att uppdatera öppettiderna vid sommar/vintertid skifte 

kommer läggas till i klubbens kalender. Detta för att öppettiderna på Google 

på ”Sandvikens Atletklubbs” sida där ska stämma. 
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6.  RAPPORTER 

• Eleiko kan inte rikta den SL-stång som blivit krökt på gymmet. 

• U SM i OL har blivit inställt. 

• Nyckelskåpet vid uteflakarna är monterat med en nyckel i. 

• Klubben har haft telefonmöte med Kultur och Fritid gällande klubbens 

kontantstöd för 2021 och klubbens användande av föregåendes års bidrag. 

• Klubben har ansökt om coronastöd för Q3 2020. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2020-11-02 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 134st. + (73st SAIK träningskort) 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  SERIE 4 I SL/BP 

Tyvärr måste klubben ta beslutet att vi ställer in den tänkta serietävlingen som skulle 

vara serie 4 i SL/BP. Med huvudorsak att förbundet ställde in serieomgången. 

9.  JULFEST 2020 

Styrelsen tog beslutet att ställa in det årliga Julbordet som anordnas av klubben. Beslutet 

togs med anledningen att osäkerheten att anordna denna typ av sammankomster under 

den rådande Corona-pandemin. 

10.  VERKSAMHETSPLAN 2021 

Ordförande kommer att  uppdaterar Verksamhetsplanen för resterande styrelse att 

samtycka till inför det kommande verksamhetsåret och årsmöte. 

11.  Hemsidan och Facebook 

Hemsida: Alla har ett ansvar att se till att sina ansvarsområden är uppdaterade. Micke 

gör uppdateringarna på hemsidan. Annars fungerar hemsidan som styrelsen önskar. 

Facebook: Alla i styrelsen är admin och kan skriva och svara som ”SAK”. Funktionerna 

som erbjuds i den nya gruppen är nya för styrelsen och kan användas bättre. Personligt 

ansvar att sätta sig in i dessa för styrelsemedlemmarna. 
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12.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• OL serie 4 i  fyshuset den 17 oktober. Två deltagare från SAK 

• OL tävling stockholm 24-25 oktyober, en deltagare från sak. 

• OL tävling borlänge 24-25 oktyober, en deltagare från sak. 

13.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Senior SM OL 5-6 december. I borlänge. 

14.  SPONSRING 

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

•  

15.  GDPR 

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

nedan. 

•  

16.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Förfrågan om att göra ett inköp av en sälrodd.  

Inget inköp av detta kommer göras då andra prioriteringar av gym-ytan finns. 

Samt att möjligheten redan finns med befintlig utrustning i buren 

17.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte 2020-12-01 klockan 18:15 på Jernvallen. 

18.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:40. 

 

  

Joel Svedberg, sekreterare Tommy Olofsson, ordförande 

 


