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Ärende: Lyftarmöte 

Datum: 2022-12-10 

Plats: Jernvallen, Kajutan (bredvid bowlingen). 

Tid: 17:00 

Närvarande: Christer Fagerlund, Tobias Östlund, Elias Dahlberg, Mario Tangen, Joel 

Landström, Johan Zetterlund, Rickard Lindahl, Karl Larsson, Andreas Sjöberg, 

Mats Hedlund, Anton Tängnander, Charlotta Blixt, Gabriella Dannberg, 

Cassandra Dannberg, Milo Engzell, Sara Lagerholm, Ann-Sofi Augustsson. 

 

Lyftarmöte Sandvikens Atletklubb 

1.  

  
MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Medlemmarna 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. 

 

Samtliga lyftare är underrättade om vad som gäller kring ANDT i SAK’s lokaler och 

tävlingsverksamhet. 

5.  RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 

Vad erbjuder SAK och vad förväntar vi oss av lyftare som löser licens? 

Alla är införstådda om vad som förväntas när man löser licens och sina rättigheter. 
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6.  SERIER OCH TÄVLINGAR 

• Genomgång av årets serier. 

Serieresultat har presenteras. Mer detaljer kring tävlingsåret 2022 kommer när 

verksamhetsberättelserna är färdigställda. 

 

• Vad känner vi för serierna? 

Ett sätt att få en starkare gemenskap inom klubben. 

 

• Vilka serielag ska vi anmäla nästa år? 

Styrkelyft: Samma lag som senast förutom damserierna. Ungdom- och 

juniorserierna slåss ihop med nya seriesystemet. 

Tyngdlyftning: Inget lag anmäls då vi har för få lyftare för tillfället. 

7.  EKONOMI 

Genomgång av ändrade ekonomiska regler inför 2023. 

Alla deltagare på mötet är informerande om vilka ändringar som gjort inför 2023. 

8.  ANSVARSOMRÅDEN 

• Vilka kommer sitta som SL- och OL-ansvariga 2023? 

Tobbe och Fagge kan sitta kvar ett år till om ingen annan frivilligt vill axla 

rollerna. 

  

• Vilka andra uppgifter kan jag hjälpa till med?  

Arrangera tävlingar, agera matchare på tävlingar, hålla i träningspass och så 

vidare kan vara lämpliga uppgifter för att underlätta för SL- och OL-ansvarig och 

för att bli mer delaktig i föreningen. 

9.  GYMMET 

Kort info om vad som hänt på gymmet och vad som komma skall. 

 

Många maskiner har köpts in och är till stor del betalda med bidrag.  

10.  TRÄNINGAR 

Hur har gemensamma träningarna fungerat? 

De har fungerat bra. Inga ändringar kring upplägget har begärts. 
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11.  AKTIVITETER OCH SAMMANHÅLLNING 

• Hur ska vi agera för att skapa en bra gemenskap inom atletklubben?  

(Inom sporterna, mellan sporterna och övriga tränande). 

 

Workshop/föreläsning har efterfrågats och kommer försökas genomföras nästa år. 

12.  OM SANDVIKENS ATLETKLUBB 

Fria ord från alla förutom styrelsen. 

• Vad gör klubben bra? 

Inbjudande och engagerande. Det händer saker. 

 

• Vad gör klubben mindre bra? 

Städningen behöver bli bättre. Förslag på tillgång till mopp. 

 

• Förslag på förändringar/förbättringar. 

Fixar- och städdag med mat som avslutning. 

13.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Nya arenan 

SAK trycker på för att expandera träningsytan. Det är lång tid kvar innan arenan 

är färdigbyggd så mycket kan hända innan dess. 

14.  MÖTETS AVSLUTNING 

Mötets ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:02. 

 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare & SL-ansvarig Christer Fagerlund, ordförande & OL-ansvarig 


