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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-12-18 

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.  

• Nu är Sandvikens Atletklubbs ANDT policy uppsatta i gymmet. En bild på 
den anti-dopingansvarige för Sandvikens Atletklubbs finns nu även i lokalen 
för att förenkla eventuella rapporteringar till denna person. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 
Genomgång av listan. 

•  

6.  RAPPORTER 

• Kursen för idrott online blev inställd. Med grund att det var för få deltagare för 
förbundet att hålla i kursen. 

• Bidrag har beviljats för tyngdlyftningskursen i Bergsjö.  
• Kultur och fritid har beviljat bidrag på 10000kr för SAKs nuvarande 

ungdomsverksamhet och för att den ska kunna utvecklas under 2019. 
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7.  KASSARAPPORT 
Resultat december 2018 per 20181218 
Plusgiro: 157209:- 
Kassa: 13817:- 
Totalt: 171026:- 
Antal Gymkort: 176st. 
Antal medlemmar: 33st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 
• SM utrustad bänkpress. Tävlingen arrangeras i Eskilstuna den 7-9/12-2018. 

SAK hade två deltagare Alf Olsson samt Nicklas Karlsson. De lyfte hem ett 
silver vardera!  

• Serie 4 i SL/BP 17 november hos Gävle KK. SAK ställde upp med 8 deltagare 
varav tre stycken var ungdommar! 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 
• SL/BP serie 1 9-16/2 2019. Tävlingen kan arangeras av SAK. 
• Serie 1 i OL. 
• Månadstävling OL/SL/BP/annat. En idé om att för varje månadstävling 

sammlar varje deltagare poäng och i slutet av året får den/de som samlat fläst 
poäng något pris. 

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

•  

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

• Skriva klart dokumenten/avtalen till nya tränande/medlemmar 
• SAK anslår så att alla får aktivt meddela om vi ska ta bort deras 

personuppgifter 
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. 
• Datum där dokument ska skickas in till kultur och fritid inför det årliga mötet. 
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13.  JULBORD 2018 UTVÄRDERING 
Bra genomfört men synd att det var värre deltagarna var än tidigare år.  

14.  U/J/V-SM I SL/BP 2019 
Mer underlag behövs för att ett beslut gällande om SAK ska/kan arrangera  
U/J/V SM i SL/BP för tävlingsåret 2019.  

15.  ÅRSMÖTE 2019 
Lokal: Göransson arena i någon av möteslokalerna. 
datum: 27 januari 2019. 
Tid: 14:00. 

16.  SAMARBETE/UTBYTE MED SAIK 
SAIKs förslag är att vi byter säsongskort med varandra. SAIK kansliet får 5 
träningskort mot att vi får fem säsongskort till SAIKs hemma matcher. 
 
Styrelsen beslutade att acceptera förslaget och ska stämma av med SAIK för 
verkställande av avtalet. 

17.  SERIER FÖR 2019 SL/BP/OL 
SL/BP: Styrelsen ger den SL/BP ansvariga befogenheter att anmäla de lag som denne 
anser kommer att behövas för tävlingsåret 2019. 
OL: Tyvärr kommer inget lag i OL att anmälas till tävlingsåret 2019 för SAK. 

18.  SKAFFA PERSONLIGA KORT TILL RUMMET 
Inga fler personliga kort kommer att tas ut om inte behovet av det uppstår. 

19.  FÖRLÄNGNING AV ANSTÄLLNING 
Förlängningen av anställningen är på två år. 
 
Styrelsen röstar ja till att förlänga anställningen av den anställda på gymmet. 

20.  ÖVRIGA PUNKTER 
• Verksamhetsplan för 2019. 

Verksamhetsplanen skickas ut på mejlen och styrelsen kommer där att besluta 
om den. 

• vem ansvarar för uppdatering av klubbrekord? 
Joel börjar med uppdatering av rekorden för att sedan övergå till att 
uppdateras av respektive ansvarig person för SL/BP samt OL. 

• Inköpet av en belt-squat kommer inte att göras. 
• Ett litet lager av T-shirtar/kläder kommer skaffas. Detta för att underlätta vid 

försäljning av kläder på gymmet. 



 
 

SAK PROTOKOLL 20181218.docx  Sida [4] av [4] 

21.  NÄSTA MÖTE 
Tisdagen 2019-01-08, klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 
Jernvallen. 

22.  MÖTETS AVSLUTNING 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Sluttid: 20:20. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 
 


