
 

SAK Protokoll 20221219 (Avstämningsmöte)     Sida [1] av [3] 

Ärende: Avstämningsmöte 

Datum: 2022-12-19 

Plats: Digitalt (Google Meet) 

Tid: 18:15 

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.  ANDT 

Eftertanke gällande Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och diskussion om händelser 

samt beslut om åtgärder.  

4.  RAPPORTER 

• Föreningsmöte - Stadshuset 

Intervju ang. uppdrag om inriktning och omfattning för kultur- och 

evenemangsverksamhet. 

Stor undersökning av Kommunledningskontoret där bland annat 

idrottsföreningarna som bedriver verksamhet på Jernvallen och i Göransson Arena 

fick chansen att yttra sig. Bär alla instanser har blivit intervjuade kommer ett 

slutdokument att presenteras för de nyvalda politiska partierna i Sandvikens 

kommun. Detta ska alltså fungera som ett slags underlag som de kan jobba med. 

• Byggnation i gymmet 

Några kvadratmeter kommer spärras av i någon vecka för att påbörja byggnaden av 

passagen från A-hallen till nya hallen. Gymmet kommer återställas invändigt. 

Dock kommer två eller tre fönster försvinna p.g.a. passagen. 

5.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-12-19 ligger på en lägre nivå än vid senaste mötet men ekonomin för 

fortsatt god. 

 

Antal Gymkort: 149 stycken. 
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6.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• SM för juniorer – Borlänge 17/12–18/12 

Vi skickade fyra deltagare på JSM och det är rekord för vår förening. Vi har aldrig 

haft så många deltagare på ett JSM. Milo (klass -73) och Gabriella (-59) tävlade på 

lördagen, Farah (-64) och Cassandra (-64) tävlade på söndagen. 

Hannu Virkkunen stod för transport och matchning båda dagarna. Inga medaljer 

den här gången, Milo vara nära brons i stöt. Ingen av våra deltagare har nått 

junioråldern, samtliga är ungdomar. 

7.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

Ingen tävling kommer gå av stapeln i närtid eller innan nästa styrelsemöte. 

8.  INFÖR ÅRSMÖTET 2023 

Datum för årsmöte: 29/1 klockan 15:00.  

Christer letar på lämplig lokal. Kallelse kommer inom kort. 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut och revisorernas berättelser skrivs innan 

nästkommande möte. Verksamhetsplan diskuteras på nästa styrelsemöte 16/1. 

9.  HEMSIDA 

All data från vår gamla hemsida i IdrottOnline är överförd till vår nya hemsida, 

KlubbenOnline. Tanken är att vår anställde Mikael Nord ska sköta den. 

10.  SPONSRING 

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

Fokus ligger på att fixa sponsring inför de tävlingar vi arrangerar. 

11.  GDPR 

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

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

12.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

Inga inkomna förslag sedan senaste styrelsemötet. 
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13.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Skohylla till herrarnas omklädningsrum 

Skohyllan är beställd och monteras när den anländer. Skogräns kommer sättas upp 

för att minska spridningen av grus i omklädningsrummet. 

• Styrkelyftträning i Borlänge 29/12 

SAK skickar Gabriella och Cassandra Dannberg. Tillfället är gratis. 

14.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 16 januari 17:45. 

15.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:25. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


