
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2021-08-03

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning.

Tid: 18:15

Närvarande: Christer Fagerlund, Joel Svedberg, Andreas Sjöberg, Tobias Östlund, Marcus 
Lindberg, Fredrik Lindèn, Rickard Lindahl, Mikko Aarni.

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.

 Tävlingsflak OL ska gås igenom i samband mer Arnepokalen och eventuella 
lagningar ska utvärderas.

6. RAPPORTER

 Sök kontantstöd innan första september på kommun och fritid. Christer tar 
kontakt med dem.
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7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2021-08-03 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 113st.

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR



9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 Avvaktar tävlingskalendern i OL. 
Preliminärt första tävling 1-12 september.

 Arne-pokalen. 21 augusti i B-hallen.

 SL BP 11 september i Gävle på Gävle KK.

 VM i SL. 

 SM i Halmstad i OL. 9-10 oktober.

10. KLÄDFÖRSÄLJNING

Vad ska klubben sälja till tränande/tävlande?
Styrelsemedlemmarna kollar igenom utbudet på industriprofil och beslut om vad 
klubben ska erbjuda tas på första mötet efter Arnepokalen.

11. DOMARKURS
klubben har tre som är intresserade. Christer kollar med Karin som är domaransvarig om
antalet deltagare och anmälan.

12. STÄDUTRUSTNING
Styrelsen ansåg att ny städutrustning kan vara nödvändig för att förbättra och förenkla 
städningen i gymlokalen och omklädningsrummen.
Christer säger till Micke att köpa in ny städutrustning.

13. ARNEPOKALEN
Styrelsen gick igenom checklistan för arrangemanget och delade ut ansvarsområdena.

21 augusti: B-hallen 3980kr 14h.
Fristående tävling från serien.

Christer är tävlingsledare och ansvarar att checklistans punkter blir delegerade.

 Annonserar tävlingen på tavlan i korsningen.
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14. SPONSRING
Förslag gällande sponsring samt avtal kan lyftas, redovisas eller diskuteras här.



15. GDPR

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



16. INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE

 Önskemål att ta tillbaka dippställningen till gymmet.
-Styrelsen beslutade att ta tillbaka dippställningen till gymmet.

 Stort däck till utegymmet.
-Styrelsen beslutade att inte göra inköp av däck.

17. ÖVRIGA PUNKTER

 Rickard tar en timeout från styrelsen under en kortare period.

 Tobbe pratar med Kalle om surfplatta till musik och bildvisning och skärm.

18. NÄSTA MÖTE
Styrelsemöte tisdagen 2021-09-13 klockan 18:15.

19. MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sluttid: 21:00.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande
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Christer




