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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2020-04-20 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  

Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Fredrik Lindèn, Mikko Aarni.  

 

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.  

•  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Punkter från verksamhetsplanen har lyfts in”Beslut och Åtgärdslistan”.  

• Boka in datum för inspektion av träningsflakarna och reparation av dessa.  

Joel, Marcus ansvarar för att boka in datum för inspektion och reparation. 

• Vi vill begära in en offert på samma version av viktställ som på OL-sidan för 

SL-sidan. 

Johan tar kontakt med dem som utförde tillverkningen av nuvarande viktställ. 

• Förslag tas fram för att säkra upp stöt-bockar genom att låsa de olika nivåerna 

tillsammans under användning. Till exempel med excenterlås. 
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6.  RAPPORTER 

• Förtydligat vad som gäller på gymmet, SAKs regler och det egna ansvaret som 

krävs vid träning på gymmet under Corona tiden. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2020-04-20 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 161st. 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

Alla tävlingar var inställda på grund av Corona. 

•  

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

Alla tävlingar är inställda tills vidare på grund av Corona. 

• Arne-pokalen, Försöka ha det som serie 3 i OL. 26-30 augusti. 

Marcus kollar med förbundet om vi får arrangera serie 3. 

• Serie 2 SL/BP. 

• Serie 2 OL. 

• SM Senior SL/BP. Två stycken anmälda från SAK. 

• Veteran EM i klassiskt SL. 

• Norrlandsmästerskap i SL/BP. 

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.  LOKAL SL/BP/OL TÄVLINGAR 

Marcus/Tobbe tar fram förslag och sätter upp en lista för anmälningar för 

KM/Månadstävling med upplägg Böj-Ryck-Bänk-Stöt-Mark. lördagen 23 Maj. 
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13.  SVALANS ÖPPENVÅRD 

Kommunens "Svalans öppenvård" kommer ha kort enl. nedan: 

Svalans öppenvård vill prova ett halvår och är totalt max 3-4 personer.  

De kommer få träna fler än en person på gymkortet.  

De kommer testa ett 6mån kort för 2000 kr. 

14.  STORA IDROTTSPRESTATIONER 2020 

Tobbe kollar med Pekka samt går igenom nomineringarna gällande SL/BP. 

 

Kriterier för ”Stora prestationer” är normalt sett minst guldmedalj i SM tävling.  

Skicka förslaget till: 

Kultur- och fritidskontoret, Fritidsenheten,  

811 80 Sandviken 

eller via nedanstående E-postadresser 

Vi behöver ditt förslag snarast, dock senast den 20 maj 2020. 

Erik Vilhelmsson, tel 026-24 19 66. 

E-post: erik.vilhelmsson@sandviken.se 

15.  SYN-SKYDD MELLAN FLAKAR 

Minskning av störning vid teknikträning. 

Vi avvaktar för fler synpunkter från tränande innan vi tar fram en åtgärd/beslut. 

16.  STORMÖTE MED STYRELSE OCH LYFTARE 

Vi skjuter datumbeslut till nästa möte. 

Vad är styrelsens uppgift? 

Vad vill lyftarna? 

Träna/Grilla/Umgås. 

 

Vi kör en mejlrunda där dagordningen bollas. 

17.  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? 

18.  ÖVRIGA PUNKTER 

•  

mailto:erik.vilhelmsson@sandviken.se
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19.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte 2020-05-25 klockan 18:15 på Jernvallen. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:30. 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


