
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2021-12-16

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning.

Tid: 18:15

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. 

 Var vaksam på vaccinering inför verksamhetsåret 2022. Klubben måste vaccinera sig
innan tävlingsstart i OL/SL/BP.

5. GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA

Genomgång av listan.



6. RAPPORTER

 Klubben fick avslag på ansökan om Corona-bidrag från RF/SISU.

 Avslag på ansökan om tävlingsbidrag från Görannssonska-fonden. 

7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2021-12-16 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste mötet.

Antal Gymkort: 136st.
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8. ANSTÄLLD PÅ GYMMET

En ny avtalsperiod med arbetsförmedlingen har förhandlats och skrivits på.

Avtalstid på 3 år. Ny avtalad lön enligt unionens avtal.

9. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 Milo har varit på Ungdoms Nordiska Mästerskapen i Norge. 
Resultat: Bronsmedalj och 81kg i ryck och 95kg i stöt.

 Junior SM i Landskrona, 2 deltagare Cassandra och Gabriella Resultat: 
Cassandra 8:e placering, 43kg i ryck och 55kg i stöt. Gabriella 7:e placering, 48kg i 
ryck och 54kg i stöt.

 Norrländska mästerskapen Sundsvall, 1 deltagare Karina Persson.
Resultat: 62kg i ryck och 80kg i stöt.

 Tävlingsomgång 3 - Sandvikens AK (27/11): 
Liten tävling med huvudsakliga syfte att tillåta kval till utrustade SM 2022 som går 
tidigt på året (28–30 januari). Tävlingen arrangerades inne på gymmet med bland 
annat lite hjälp från Hofors LK. SAK ställde upp med 7 lyftare i blandade 
discipliner. Bra resultat från samtliga tillsammans med en debut! Karl Larsson gav 
sig på två försök till SM-kval men missade med minsta marginal.

10.KOMMANDE TÄVLINGAR

 Serie 1 SL/BP: Borlänge AK kan inte arrangera tävling 5-6 Februari (serie 1) p.g.a. 
arrangemang av OL-tävling den helgen. Den helgen vore alltså bättre om vi vill ha 
en klubb som avlastar oss under serieomgång 1.

11.SPONSRING

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

  

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



13.GEMENSAMMA TRÄNINGSPASS
Fasta tider för OL och SL har efterfrågats för teknikhjälp, samt motivation. Förslaget är att 
ha tre tillfällen i veckan, två timmar per tillfälle. Detta gäller både OL och SL och när 
restriktionerna tillåter.
Tisdag, Onsdag, Fredag efter 18:00. Start efter årsskiftet
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14.ERBJUDANDE NOV.-DEC. TRÄNINGSKORT

Hur lyckat har det hittills varit? Om annons på Facebook verkar ha nått ut bra ska SAK 
besluta att lägga ut en till annons som påminnelse samt i våra vanliga informationskanaler?

-Styrelsen ansåg att erbjudandet var lyckat hittills och såg det som passande att skicka ut en 
ny runda med reklam om erbjudandet. Tobbe lägger ut informationen och reklam igen.

15.UPPDATERING AV BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR

Berörda uppdaterar befattningsbeskrivningen i Dropbox för att bättre stämma överens med 
dagens krav. Detta ska vara gjort innan årsmötet 2022.

16.ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022
Fördelningen av arbete inför årsmötet 2022.

1. Boka lokal. 30 Januari. 15:00. Christer.
2. Verksamhetsplan för 2022. Joel.

3. Ekonomiska reglerna och dess ändring. Joel.
Dokument.

 Annonsering Motioner. Joel.
(Senast 4 veckor innan årsmötet ska de mottages av styrelsen) 

 Annonsering av kallelse årsmötet med dagordning. Joel.

(Senast 3 veckor innan årsmötet)

 Föranmälningslista till årsmötet. Joel.

 Dagordning för mötet. Joel.

 Verksamhetsberättelse för 2021 Gym + övrig ej tävlande verksamhet. Joel.

 Verksamhetsberättelse för 2021 OL. Marcus.

 Verksamhetsberättelse för 2021 SL/BP. Tobbe.

 Balans och resultaträkning för 2021. Christer.

 Revisionsberättelse för 2021. Christer.

 Valberedningens förslag 2021. Christer. 

 Röstlängdslista som mötets deltagare ska sammanställas på och sparas till 
protokollet för mötet. Joel.

 Dagordning Konstituerande möte för den nya styrelsen efter årsmötet. Joel.
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17.INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE

 Fixa ställ för kettlebellsen.
- Kollar med möjligheten att svetsa ett ställ för dem. Men uppmaning till de tränande
att ställa undan dem efter sig.

18.ÖVRIGA PUNKTER

 En Medlem i föreningen önskade få bidrag för resa och förlorad arbetsinkomst för 
att delta på en träningsläger för utbildning av tränare. 
- Styrelsen gick med på att erbjuda reseersättning för kursen men inte för förlorad 
arbetsinkomst.

19.NÄSTA MÖTE
Styrelsemöte onsdagen 2022-01-05 klockan 17:30.

20.
.

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

Sluttid: 20:15.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande
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Christer




