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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2020-09-28 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan 

Eriksson, Andreas  

Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, 

Fredrik Lindèn, Mikko Aarni. 

Inbjuden 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.  

• Tommy kontaktar dopingansvarig gällande ett misstänkt fall. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  

6.  RAPPORTER 

• Klubben har ansökt om kontantstöd från Sandvikens Kommun. 

• Klubben har fått beviljat LOK stöd tom augusti. 

• Klubben kommer att ansöka om Corona stöd i oktober och januari 2021 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2020-09-28 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 146st. + (73st SAIK träningskort) 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Serie 3 SL/BP i Sandviken. Det var 12 tävlande varav 8 stycken från SAK. 

• J-SM OL. SAK hade en deltagare med lyft som även kvalificerade lyftaren 

till Senior SM! 

• OL tävling Fyshuset serie 3 en tävlande 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Serie 4 OL 17 oktober Fyshuset Gävle. 

• Serie 4 SL/BP november, arrangör inte bestämt. 

10.  A-pokalen 

Styrelsen beslutade att inte genomföra A-pokalen under 2020. Anledningen är att på 

grund av de restriktioner som gäller under pågående Corona pandemi anser vi att 

tävlingen inte kan genomföras på ett för SAK:s tillfredställande sätt. 

11.  SERIE 3 SL UTVÄRDERING AV ARRANGEMANG 

Hur gick det att arrangera tävlingen? 

Tävlingen genomfördes på ett mycket effektivt och bra sätt. Detta tack vare bra 

planering och bra medarbetare. Även uttänkta Corona anpassningar fungerade bra. 

Enda smolket i bägaren var låg uppslutning av medhjälpare samt att på grund av få 

tävlande från externa klubbar så gick tävlingen inte ihop ekonomiskt.  

12.  MUSIK PÅ GYMMET 

Styrelsen har beslutat att enbart ”SAKs” lista på spotify ska spelas på lagom 

ljudnivå. 

Den anställda på gymmet ska varje kvartal se över listan och uppdatera denna. 

Detta för att slippa påtryckningar från tränande att byta musik. 

13.  SPONSRING 

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

•  
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14.  GDPR 

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

nedan. 

•  

15.  STORMÖTE MED STYRELSE OCH LYFTARE 

Vi kommer ha detta möte i samband när tävlingsverksamheten börjar igen. 

Vi avvaktar med anseende på restriktionerna på grund av Corona. 

Vad är styrelsens uppgift? Vad vill lyftarna? Träna/Grilla/Umgås. 

16.  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? 

17.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Förslag från medlemmar 

Roddmaskin avslås på grund av platsbrist. 

Stationär Curlställning avvaktar med inköp på grund av platsbrist. 

• Inköp Eleiko, vi ser över behovet av stänger och vikter innan vi gör ett 

eventuellt inköp. 

• Hemsidan ska uppdateras så att felaktigheter rättas till. 

 

18.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte 2020-10-27 klockan 18:15 på Jernvallen. 

19.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:00. 

 

 

 
 

 
 

Tobias Östlund, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


