
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2019-08-12

Plats: Arena Jernvallen

Tid: 18:15

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas 
Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Karina Persson, 
Pekka Jussi, Hannu Virkkunen.

STYRELSEMÖTE

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. 

 Vi kommer att sätta upp en affisch vid ingången till gymmet som tydlig visar 
att vi är en dopingfri förening/klubb.

5. GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA

Genomgång av listan.

 Tävlingsflaket OL kommer att inspekteras i samband med Arnepokalen.

 Styrelsen beslutade att det ska vara åldersgräns på energidryckerna som 
gymmet säljer på gymmet.

6. RAPPORTER

 Sommarjobbaren gjorde ett bra jobb under de veckor han jobbade. Båda 
parterna var nöjda med anställningen och arbetet som utförts.
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7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2019-08-12 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 164st.
Antal medlemmar: 30st. 

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 EM i Luxemberg 2019/08/07-10 där Joel Sundelin lyfte hem ett EM silver!

9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 Arne-pokalen/Serie 3 OL i Sandviken vid 31 augusti.

 Styrkelyft-DM i Borlänge den 14/9.

 Bänk-DM på Fyshuset den 7/9.

10. SPONSRING

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



11. GDPR

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



12. KOMMANDE VIKTIGA DATUM

Här går vi igenom dokumentet ”kommande viktiga datum” för att minimera risken att
något glöms bort i det ideella styrelsearbetet.

 Punkter som bör läggas till?
 Information som behövs för att dokumentet ska vara användbart?
 Lägg till a-pokalen. För planering i början av året.
 LOK stöd
 bemärkelse av kommun på nationaldagen.
 Datum där dokument ska skickas in till kultur och fritid inför det årliga mötet.

13. UTVÄRDERING SERIETÄVLING 2 I SL/BP SANDVIKEN

Gå igenom checklistan från tävlingen.

Punkt skjuts upp till nästa möte.
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14. ARNE POKALEN
Bokning av lokal/tävlingskalendern. Skicka ut inbjudan och allt som hör till 
tävlingsarrangemanget.

28 augusti till 1 september för att samköra tävlingen som en serietävling.
Marcus kollar lokal och inläggning i tävlingskalendern.

Marcus och Andreas är tävlingsansvariga.

Lokalhyra B-hallen 10 000kr! 

Skaffa nya skärmar att ha till lyftarna vid uppvärmningen.
Skaffa ny projektor/skärm för visning av resultat under tävlingen.

Kolla på ny uppsättning av speaker utrustning/mikrofon.

Allt övrigt under kontroll.

Kör ett Tävlingsmöte den 19 augusti klockan 18:15 och går igenom checklistan.

15. ÖVRIGA PUNKTER



16. NÄSTA MÖTE

Måndagen 2019-09-23, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen.

17. MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sluttid: 19:30.

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande
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