
Ärende: Lyftarmöte

Datum: 2021-06-20

Plats: Flaken utomhus

Tid: 15:00

Närvarande: Gabriella, Cassandra, Sandra, Hannu Virkunnen, Marcus Lindberg, Lindha 
Södergren, Mikko Aarni, Johan Zetterlund, Joel Svedberg, Elias Dahlberg, 
Andreas Sjöberg

Styrelsemöte Sandvikens Atletklubb
• MÖTETS ÖPPNANDE

Christer var mötets ordförande och öppnade mötet.

• GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen för mötet godkändes av de närvarande.

• PRESENTATION AV STYRELSEN

För eventuellt nya personer som inte träffat alla i styrelsen gavs en presentation av 
dessa.

Ordförande: Christer Fagerlund
Sekreterare: Joel Svedberg

Kassör: Fredrik Lindén

OL-ansvarig: Marcus Lindberg

SL/BP-ansvarig: Tobias Östlund

Ledamot: Rickard Lindahl

Ledamot: Andreas Sjöberg

Suppleant: Mikko Aarni

• Rättigheter och skyldigheter vid licens

Genomgång av dokumentet ”Regler för tävlande”.
Tobias höll i genomgången av dokumentet.

• ANDT

Samtliga som funderar på att skaffa licens ska läsa igenom de två dokument 
gällande antidoping som delats ut.

Vid ytterligare frågor kan klubbens Antidoping-ansvarig Nicklas Karlsson hjälpa till.

• Kommande tävlingar och serier

OL- och SL/BP-ansvariga i klubben gick igenom tävlingskalendrarna och serierna för 
respektive gren. 
Ytterligare pratades det om punkterna nedan.

• Läget i serierna.

• Arne-Pkalen.

• Marktävlnig på distans.

• Damlag i OL-serien.



• Gymmet

Kort information om vad som har hänt på gymmet på sistone och planer för 
framtiden. 

• Regler gällande tränande på gymmet med anseende på corona pandemin.

• Rykten om ny Hall/lokal i annonsbladet och eventuellt ta över SGA’s 
Gymmix lokal.

• Tävlingar

Hur såg intresset ut för att tävla i år eller nästa år när serier och tävlingar börjar 
igen?

• De närvarande lyftarna var intresserade av att tävla när möjligheterna finns.

• Om inte serietävlingar fanns intresse av att köra lokala tävlingar på gymmet
som KM.

• Klubben ska fortsätta att ha månadstävlingar i OL. Om möjligt ska vi 
försöka filma och annonsera oss med filmer/bilder på Facebook/Instagram 
från månadstävlingarna.

• Träningar

Hur ska vi ge tävlande bra förutsättningar för att utvecklas?

• Överlagt svårt med Coronan.

• Försöka köra träningar tillsammans mellan OL/SL/BP när restriktionerna 
tillåter för att bygga upp klubbkänslan.

• Börja logga och söka LOK-stöd för ungdoms-/juniorträningarna.

• Gruppsammanhållning

Hur ska vi agera för att skapa en bra gemenskap inom atletklubben? 
Inom sporterna, mellan sporterna och övriga tränande.
Teambuilding?

• Våga prata med varandra och styrelsen. Undvik ryktesspridning.

• Åka till VM i SL/BP som teambildning.

• Fler hel-/halvdagar där vi tränar och äter tillsammans.

• Åk till eller ta emot en annan förening i distriktet och ha träningsläger 
tillsammans.

• Anordna gästföreläsare.



• Om Sandvikens Atletklubb

Fria ord från alla förutom styrelsen. Vad gör klubben bra? Vad gör klubben mindre
bra? Förslag på förändringar/förbättringar.

 Ha korta lyftarmöten oftare för att samla och stämma av med de aktift 
tävlande i föreningen.

 Försöka nå nya tränande och tävlande. Måste marknadsföra oss bättre.

 Försöka skapa samarbeten med föreningar som finns i Sandviken för att 
bättre locka nya tränande. Främst ungdomar/juniorer som sedan i framtiden 
kanske börjar tävla.

 Ordna reklam på den stora tavlan i korsningen vid Jernvallen. För gymmet i
allmänhet och inför Arne-Pokalen.

 Försök att sätta upp reklam vid ingången och inne på Jernvallen. Vi syns 
inte för personer som vistas på Jernvallens olika lokaler.

• Målsättningar

Vad anser vi vara rimliga mål? Hur ska vi uppnå dessa mål? Tävlingar. Träningar. 
Allmänt.

• De mål som finns i verksamhetsplanen ska vi fortsätta jobba mot trotts 
corona.

• Fullt Damlag i OL för första gången i klubbens historia!

• Arnepokalen
Information inför A-pokalen.
Klubben gick igenom statusen för att få anordna tävlingar med gällande 
restriktioner. Klubben sa även läget i planeringen för stunden.

• Övriga önskemål
• Ha ett nytt lyftarmöte i november.

• MÖTETS AVSLUTNING

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sluttid: 17:00.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande


