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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2019-06-10 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

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

 
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. 

•  

6.  RAPPORTER 

• Föreningsutskottet har gett stipendium till tre av SAK:s lyftare för deras 
prestationer under det föregående året. 

• Avslag från Kultur och Fritid på en IR bastu. 
• Band till löparband är utbytt. 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2019-05-06 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet. 
 
Antal Gymkort: 183st. 
Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• U SM i OL i Landskrona. SAK hade en lyftare! 

• Bosselyftet OL 18 Maj. SAK hade tre deltagare. 

• Serie 2 i SL/BP i Sandviken. SAK hade åtta lyftare. 

• Senior VM bänkpress i Tokyo. Där SAK lyftaren Joel Sundelin lyfte hem ett 
SILVER till Sverige med 252,5kg i +120kg klassen. 

• Veteran VM i Helsingborg. Där SAK lyftaren Nicklas Karlsson var med och 
tävlade för Sverige. Nicklas fick med sig ett GULD i bänkpress med 190kg, 
ett SILVER i marklyft med 250kg och ett SILVER i totalen med 657,5kg! 

 

 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

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

• SM SL/BP SM-veckan V26.  

• SM OL SM-veckan V26 

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

• Till nästa möte ska vi läsa igenom dokumentet som Rudd har sammanställt för 
att hjälpa oss. 

Senarelagd diskussion. 

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

• Dokumentet är klart och godkänt av styrelsemedlemmar via Epost. 
Dokumenten ska anslås i lokalen. 
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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.  SERIETÄVLING 2 I SL/BP SANDVIKEN UTVÄRDERING 
Hur gick arrangemanget av serie 2 i SL?  
Vad ska tänkas på till nästa gång en tävling arrangeras. 
Utvärdering sker när alla kan deltaga. 

14.  ARNE POKALEN 
Tävlingen genomförs 31augusti, tävlingen är samtidiga som en serieomgång. 

 

Marcus och Andreas är tävlingsansvarig. 

 

Lokalhyra B-hallen 10 000kr!  

Möte under V25. 

Avvaktar med flaggor om det inte visar sig att det inte är någon större kostnad.  

15.  Sommarjobb Elias Dahlberg 
Elias ska jobba på gymmet under Micke Nords semester. Marcus förbereder ett 
arbetsschema. 

16.  Ekonomiska regler 2019 
Ekonomiska regler för 2019 bestämdes. Blev en del smärre justeringar av 
träningsavgifter, ändringar gäller omgående. 

17.  Dambastu 
Efter ytterligare ett avslag på en dambastu kommer vi ändå att göra en sista ansökan 
hos kommunen om att får en IR bastu i omklädningsrum 12, damernas 
omklädningsrum. 
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18.  Sandvikendagarna 15/6  
På grund av det var för få som hade möjlighet att deltaga så bestämdes att vi avstår 
detta evenemang i år. Vi tror att vi kan ”sälja” vår sport effektivare på annat sätt. OL 
ansvariga får i uppdrag att komma med alternativ. 

19.  Hemsidan Micke Nord ansvarig TOOL kollar 
Hemsidan behöver uppdateras och hållas levande. Micke Nord har accepterat att sköta 
hemsidan. 
Post Note: 
Mickel Nord och Tommy Olofsson är anmälda på en kurs om Idrott online och 
Hemsidan i september. 

20.  Sekreterare 
Karina Persson har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som kassör av personliga 
skäll. Kassörens åtaganden fördelas på övriga styrelsemedlemmar till vidare. 

21.  Energidryck 
Vi har börjat sälja nya energidrycker, Torbjörn kontrollerar om det finns några 
restriktioner gällande dessa energidrycker, till exempel åldersgränser. 

22.  Chins och dipsställning utomhus 
Vi har sedan tidigare godkännanden att sätta upp en Chins och Dipsställning ute 
vid ”vår” stuga. Joel tar fram ett förslag på utförande. 

23.  Befintlig utrustning säljs bort 
Vi har en del utrustning som vi har plockat ut ur gymmet och inte ska användas. För 
att få mera plats i förråden samt få in en del pengar ska denna utrustning säljas bort. 
Torbjörn fixar. 

24.  ÖVRIGA PUNKTER 

•  

25.  NÄSTA MÖTE 
Måndagen 2019-08-12, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen. 

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

Sluttid: 20:30. 
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Marcus Lindberg, vice ordförande  Tommy Olofsson, ordförande 
 


