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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2023-02-08 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 18:00 

Närvarande: Christer Fagerlund, Tobias Östlund, Rickard Lindahl, Emil Häll, Charlotta 

Blixt, Hannu Virkkunen, Anton Tängnander, 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.  INTRODUKTION FÖR NYA STYRELSEN 

Genom gång av Dropbox, chatten och sociala medier. Samtliga styrelsemedlemmar har nu 

angett sin e-postadress. 

5.  ANDT 

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

samt beslut om åtgärder.  

6.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång för nya styrelsen hur listan fungerar. 

7.  RAPPORTER 

•  
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8.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2023-02-08 ligger på en hög nivå i jämförelse med senaste styrelsemötet. 

Detta beror på att pengarna för återstartsbidraget har kommit in sedan dess. 

 

Antal Gymkort: 143 stycken. 

9.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

•  

10.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Bänkpress-DM – Borlänge AK 11/2 

Startlistor finns ute. SAK skickar sex deltagare. 

• Serie 1 i Styrkelyft och bänkpress – Bollnäs SK 11/3 

Anmälningslista finns uppe. Föreningen efterfrågar fler seniorer! 

• Bänkpress-SM – Hallsbergs AK 18/3–19/3 

Anmälningslista finns uppe. 

• Serie 2 i Styrkelyft och bänkpress – Sandvikens AK 6/5 

Lokalen är bokad. Deltagartak till tävlingen beslutas senast under nästkommande 

styrelsemöte eftersom det är sommartid vid tävlingstillfället. 

Tobbe mejlar SSF för klargörande av invägningsrutiner under paratävlingar. 

• Arnepokalen – Sandvikens AK 

Datum är nu fastställt till 5/8. Tävlingen läggs ut i tävlingskalendern. 

• Månadstävling OL – Sandvikens AK (gymmet) 25/2 

Sista lördagen i månaden kommer månadstävlingar hållas i gymmets lokaler 

fr.o.m. februari. Tävlingarna kommer vara kostnadsfria och ses som ett tillfälle att 

prova på tyngdlyftning i tävlingsstil.  

11.  PROFILKLÄDER 

Styrelsen beslutar att vi går tillbaka till fet text på samtliga profilkläder. Emil fixar en 

beställningslista som kommer sitta på gymmet.  

12.  ÅRSMÖTE - SÖDRA NORRLANDS STYRKELYFTFÖRBUND 

Vid intresse för att kandidera till SNSF’s styrelse, hör av er till Tobias Östlund. 

Mötet hålls 12/3 14:00 digitalt och i Hofors. 
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13.  HEMSIDA 

Hemsidan har bytt domännamn till www.sandvikensatletklubb.klubbenonline.se och 

hemsidan fungerar som tilltänkt. 

14.  SPONSRING 

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

15.  GDPR 

SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

16.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Eget rum till licensierade 

SAK kan inte få tag i flera lokaler för tillfället. 

• Gummislang till hantelställ 

Styrelsen ser över en lösning för att minimera ljudet när man ställer ner hantlarna i 

hantelstället. 

• Parentation (tyst minut) på årsmötet/Andreas 

En tyst minut för föregående årets avlidna inom SAK kommer tas upp vid behov. 

Styrelsen måste bli informerad i god tid innan årsmötet vid sådant tillfälle. 

17.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Personliga avtal 

Styrelsen förbjuder att handla på krita och speciella dealer med omedelbar verkan. 

För att undvika särbehandling förtydligar styrelsen att det är totalt förbjudet att 

betala träningskort eller saker från kylskåpet utanför köptillfället. Det är endast 

tillåtet att köpa kort enligt föreningens prislista. 

• Dämpande mattor 

Styrelsen beslutar att köpa in två par dämpande mattor för att få ner ljudvolymen i 

stötställningarna och underlätta vid andra övningar. 

• Träning för barn 

Priser och villkor för barn som vill träna i SAK’s lokaler diskuteras och beslutas 

vid nästa styrelsemöte. Förslaget är att barn ska kunna träna under tränarledda pass. 

18.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 16 mars 18:00. 

http://www.sandvikensatletklubb.klubbenonline.se/
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19.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:05. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


