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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-05-12 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:30 

Närvarande: Christer Fagerlund, Andreas Sjöberg, Tobias Östlund, Rickard Lindahl,  

Emil Häll, Karl Larsson, 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.  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. 
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6.  RAPPORTER 

• Modul till Parabänkpress 

Ansökan om bidrag har skickats in till IdrottOnline och är nu godkänd. 

Vi har betalat och ER har påbörjat tillverkningen. Framme i slutet av maj eller 

början av juni. 

 

• Utvecklingsbidrag för återstart av kultur- och fritidsverksamhet 

Styrelsen har ansökt bidrag för att köpa in två skivstänger, två par klovar, samt 

mindre viktskivor (0,5–2,5kg). 

 

• Ansökan om stipendier                                                                                                 

Vi har skickat in ansökan för Milo Engzell. Prisutdelning förrättas på 

nationaldagen i stadsparken. Kultur & fritid delar ut stipendierna som består av 

presentkort. Vi har stora förhoppningar om att Milo får utdelning för sina fina 

prestationer under säsongen 21/22. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-05-12 ligger på en god nivå med en positiv förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 154 aktiva. 
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8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Norrländska mästerskapen SL/BP – Sundsvall 9/4–10/4. 

Efter några avhopp slutade det med tre tävlande fördelat på två dagar i Sporthallen, 

Sundsvall. Gabriella Dannberg åkte upp på fredagen och sov kvar p.g.a. en tidig 

invägning på lördagen. Med hjälp ifrån Affe samt Nicklas från Hofors LK lyckades 

Gabriella få med sig styrkelyftserien 100-50-100-250 i sin mästerskapsdebut! 

Karl Larsson och Johan Zetterlund åkte upp med coacherna Tobbe och Fagge och 

hade siktet inställt på att ta en medalj i enbart bänkpress. Karl tog hem bronset med 

182,5kg medan Johan gjorde mästerskapsdebut och fick med sig 85kg. 

 

• Ungdoms-SM SL/BP – Örebro 5/5–8/5 

Gabriella Dannberg gjorde SM-debut och det med bravur! 

Hon tog hem en sjunde plats med personbästa i både böj, mark och totalt. 

Hennes serie blev: 107,5-52,5-112,5-272,5 i viktklass -63kg. 

 

• Norrländska mästerskapen OL – Fyshuset SK 7/5 

Cassandra tog en bronsmedalj i klass -64 kg med serien: 46kg i ryck, 58kg i stöt 

och 104kg totalt. 

Milo vann viktklass 67 kg med serien: 75 i ryck, 104 i stöt och 179 sammanlagt. 

Personligt rekord i stöt. Coach/matchare från SAK var denna gång Christer 

Fagerlund. Tillresta föräldrar och klubbkompisar gjorde att det hejdades lite extra 

på våra lyftare.  

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Bänkpress-DM – Borlänge AK 14/5 

Sju lyftare anmälda. Avresa från Jernvallen med två bilar. 

• Parabänkpress – ASK Eskilstuna 14/5 

Emad Albrejy är anmäld och kommer representera SAK. 

• Serie 1 Styrkelyft och bänkpress – Gävle KK 21/5 

Anmälningslistan sitter uppe på anslagstavlan i gymmet. 

• KM 

Klubbmästerskapen i både Styrkelyft och tyngdlyftning kommer arrangeras. 

Tävlingen är till för alla medlemmar i klubben, oavsett om man har licens eller ej. 

Krav på tävlingsutrustning kommer ej att finnas. Tävlingen kommer äga rum den 

18:e juni. Anmälningslista kommer sättas upp på gymmet. 
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10.  ARNEPOKALEN 

Styrelsen har beslutat att SAK arrangerar Arnepokalen 2022. Beslutet kan dock ändras vid 

lågt anmälningsantal eftersom det inte blir ekonomiskt försvarbart. 

Gym Mix är bokad (SGA:s lokal) den 6:e augusti och kommer läggas till i 

tävlingskalendern. Christer Fagerlund utses till tävlingsledare.  

11.  UPPDATERING AV MASKINPARK 

Styrelsen bestämmer resa till Nordic Gym i Bollnäs. En bättre begagnad benspark kommer 

köpas in om skicket är bra och ersätta den befintliga. Eventuellt inköp av andra maskiner 

kommer diskuteras på plats i Bollnäs. 

12.  UTBUD AV KLÄDER VID FÖRSÄLJNING 

Emil Häll har utsetts till ansvarig för kläder som säljs på gymmet eller används vid 

tävlingar. Utbudet för försäljning kommer ses över och eventuellt uppdateras inom en 

begränsad tidsperiod. 

13.  INVENTERING AV FÖRRÅD 

Styrelsen kommer bestämma en dag där föreningen rensar tillhörande förråd och 

undanplockade maskiner kommer inspekteras och renoveras eller säljas. 

Eftersom stugan rivs snart kommer högst prioritet ligga där. 

14.  ANSÖKAN OM UTMÄRKELSE 

Ordförande skickar in ansökan om förtjänsttecken i guld till Svenska 

Tyngdlyftningsförbundet, som är tänkt att tilldelas Hannu Virrkunen. 

15.  SPONSRING 

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

•  Styrelsen presenterar förslag fram tills A-pokalens tävlingsstart. 

16.  GDPR 

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

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

17.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Eleikobänken i stugan 

Bänken flyttades ut till stugan för en tid sedan för att ge möjlighet att träna 

bänkpress i stugan när gymmet är stängt eller vid utomhusträning. 

Bänken kommer flyttas in till gymmet igen. 

• ”Cabel draw” 

Otydligt förslag om ”cabel draw”. Kontakta styrelsen för klargörande. 
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18.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Sommarjobb 

Kassör och Micke fixar ett skriftligt avtal för tilltänkt sommarjobbare Milo Engzell 

att skriva under. 

• Utomhusträning 

Träning utomhus eller i stugan är möjlig t.o.m. 31/5. Detta eftersom stugan och B-

hallen kommer rivas inför nästa arenabygge. Gammal och sliten utrustning 

kommer säljas till medlemmarna. 

• Förtydligande om varför träningsavgifterna justeras. 

Styrelsen har rätt att ändra träningsavgifterna. Stora investeringar är på gång. 

Information om justering av träningsavgifterna meddelades muntligt på årsmötet 

av Joel (sekreterare) i samband med röstning om medlemsavgifterna. Joel 

förklarade också om varför styrelsen föreslog en sänkning och varför alla ska vara 

medlemmar. Förtydligandet görs bl.a för de medlemmar som ej närvarade på 

årsmötet. De nya priserna kommer att gälla fr.o.m 1/6 – 22 Ett par av 

anledningarna för höjningen är inflationen och oroligheterna i Ukraina.  

19.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 16 juni 17:30. 

20.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:40 

 

 

 

 
 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


