
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2021-06-29

Plats: Jernvallen uteflakar

Tid: 18:00

Närvarande: Christer Fagerlund, Joel Svedberg, Andreas Sjöberg, Tobias Östlund, Marcus 
Lindberg, Fredrik Lindèn, Rickard Lindahl, 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.

 Punkten tas på nästa möte för Sverige spelar EM match efter mötet.
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6. RAPPORTER

 Lyftarmöte genomfördes 2021-06-20. protokoll för mötet finns. 
Mötet ansågs vara bra både från lyftare och styrelsen.

 SAK har börjat genomföra prova på träningar på uteflakarna.
Sammanställning av dessa kommer göras efter juni’s slut.

 Klubben har gjort ett inköp av en böjställning till uteflakarna.

 Klubben har gjort ett inköp av en apollostång till gymmet.

 Klubben deltog på SNSF årsmöte där två representanter från SAK valdes in i 
styrelsen i SNSF.

 SAK har slutat att hyra kontorslokalen på Jernvallens övervåning.

 SAK slutförde undersökningen som pågått gällande användande av en del av 
utrustningen på gymmet. Vid avslutandet fanns det 37 stycken respondenter. En 
sammanställning av resultatet kommer att göras av Rickard.

 Problem med kortläsaren där larmet har gått på Jernvallen på helg när tränande 
dragit kort efter stängning. Christer kommer fortsätta samtala med ansvariga på 
kommunen och arenan.

7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2021-06-29 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 113st.

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 Digital marklyfttävling i marklyft. SAK hade 6 stycken deltagare varav 2 
juniorer.

 Månadstävling i OL.

9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 Avvaktar tävlingskalendern i OL. 
Preliminärt första tävling 1-12 september.

 Arnepokalen. 21 augusti i B-hallen.

 Avvaktar tävlingskalendern i SL/BP. 

 VM i SL.

 SM i Halmstad i OL. 9-10 oktober.
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10. ANTAL TRÄNANDE GYMMET OCH OMKLÄDNINGSRUMMEN

 Ska vi tillåta fler tränande i gymmet?
Styrelsen röstade och beslutade sig för: Ja.

 Ska vi öppna upp omklädningsrummen?
Styrelsen röstade och beslutade sig för: Ja.

 Antal Tränande i gymlokalen och antal personer i omklädningsrummen?
Styrelsen röstade och beslutade sig för: 4st i omklädningsrummen. 
12st i gymlokalen.

 Från vilket datum ska detta gälla?
Styrelsen röstade och beslutade sig för: Från första Juli när restriktionerna 
ändras. Då kommer herrarnas omklädningsrum öppnas samt ökat antal tränande i
gymlokalen tillåtas. Damernas omklädningsrum är det Jernvallen som måste 
öppna då det inte har kortläsare som herrarnas.

11. ARNEPOKALEN

21 augusti: B-hallen 3980kr 14h.
Fristående tävling från serien.

Christer är tävlingsledare och ansvarar att checklistans punkter blir delegerade.

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

 Möjligheter om att plantera skog ska kollas av Rickard.

 Se över tävlingsbidrag för ungdomar och juniorer som kan sökas på 
kommunen/Göranssonska stiftelsen.

 Se över verksamhetsbidrag som kan sökas på kommunen/Göranssonska 
stiftelsen.

 Ansluta oss till Gräsroten. Svenska Spel.

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



14. INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE



SAK PROTOKOLL 20210629.docx Sida [3] av [4]



15. ÖVRIGA PUNKTER

 SAIK Bandy har skaffat en egen träningslokal som de kommer vara i året ut. 
Samarbete med dem kan diskuteras igen efter det.

 Klubben kommer att göra ett inköp av en förstärkare till uteflakarna då den som 
varit där gått sönder.

 Klubben ska ordna eller ta ut viktställ till stugan.

 Klubben röstade för att inte köpa Stötbockarna som klubben blivit erbjudna som 
för närvarande finns vid uteflakarna.

16. NÄSTA MÖTE

Styrelsemöte tisdagen 2021-08-03 klockan 18:15.

17. MÖTETS AVSLUTNING

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sluttid: 19:30.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande
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