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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-08-04 

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. 

6.  RAPPORTER 

• Ansökan om återstart – Kultur och fritid 

Det finns pengar kvar att söka. Kom in med förslag senast 24/8. 

 

• Ny benspark och vadmaskin 

Maskinerna är betalade och står nu på plats. De gamla maskinerna som tidigare 

stod där har sålts till SIF. 

 

• Utomhusträning  

Stugan blir kvar, den har placerats vid skateparken. Vi får fortsätta att använda den 

om vi vill. 

Troligtvis blir det ingen uteträning i år, diskussionerna återupptas i vår. 
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7.  KASSARAPPORT 

• Rapport från kassören t.o.m. Juni månad. Ekonomin är stabil. 

• Antal Gymkort: 147 stycken. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• KM i styrkelyft, bänkpress och parabänkpress - Gymmet 18/6 

Arrangemang med lågt deltagande. Detta är inte konstigt då det varit många 

styrkelyft-tävlingar den senaste tiden. Styrkelyften ströks helt men klassiska 

bänkpressen, samt parabänken blev fortfarande av! 

Tävlingens segrare blev Karl Larsson (Parabänkpress) och Johan Zetterlund 

(Bänkpress). 

Förhoppningen är att ett nytt försök för att få ihop ett SL-DM ska ske senare under 

året. 

• KM i tyngdlyftning – Gymmet 18/6 

Sju deltagare, fem damer och två herrar. Högt deltagande! Alla licensierade plus 

två debutanter. Segrare i damklassen: Sara Lagerholm. Herrklassen: Milo Engzell.  

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Arnepokalen – SGA’s lokal 6/8  

Vi gick igenom vad som gjorts gällande förberedelser och vad som är kvar att göra 

inför tävlingen. Funktionärer från SAK diskuterades, det ser ut att lösa sig. 

10.  PROFILKLÄDER 

• Beställningslapp är färdig som kan sättas upp på anslagstavlan för beställningar. 

Mallen hittar vi under ”Kläder” i Dropbox. 

11.  INFORMATION- OCH DISKUSSIONSMÖTE – NYA HALLARNA 

• Den 30:e augusti hålls möte om nya hallarna med bland annat byggprojektledare, 

arkitekt, med mera. Tiden är 15:00 på Göransson Arena, lokal Bruket. 

Osäkert om någon kan närvara, kanske Rickard Lindahl. 

12.  INKÖP TILL MASKINPARK 

• Inga beslut om inköp togs på detta möte. 

• Mötet beslöt att göra en ”önskelista” och ansöka om pengar från Kultur&fritid 

Redovisning av denna lista gås igenom på ett separat möte den 25/8 där styrelsen 

tillsammans kommer överens om vad som ska prioriteras. Fritt fram för alla att 

lämna in förslag (offerter behövs). Ordföranden samlar ihop materialet och skriver 

en ansökan och skickar in senast 1/9. 
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13.  HEMSIDA 

• Ordföranden redogjorde i stora drag vad som kommer att hända med IdrottOnline 

från årsskiftet. Hans förslag är att skicka vår anställde Micke Nord på kurs. 

IdrottOnline kommer inte att tillhandahålla någon hemsida i fortsättningen, det 

övriga kommer att finnas kvar. Vill vi ha en hemsida får vi fixa en sådan själva. 

Inget beslut togs i den frågan. 

14.  SPONSRING 

• Vi har fått in sex sponsorer till Arnepokalen. Bra jobbat! 

Våra sponsorer blev: Ahsell, Binbash’s Barbershop, Hotell Hedåsen, Högboköket, 

Ryds glas och Topson. 

15.  GDPR 

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

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

16.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• En medlem önskar att klubben ansluter sig till Benify.  

Vi har ansökt och fått avslag. 

17.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Förslag: Ari Byström får rabatt på träningskort för att fotografera på våra 

tävlingar. 

Svar på förslaget: Nej. Samma ersättningsnivå som övriga funktionärer.  

• Förslag: Tillåt provträning för att locka fler till att träna hos oss.  

Svar på förslag: Ja. Vi beslöt att första passet är gratis. 

18.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

2022-08-25 17.30 Fokus på ansökan till Kultur&fritid. 

19.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:30 
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Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


