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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-03-10 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 18:15 

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.  Introduktion för nya styrelsen 

Nya styrelsen har blivit introducerad i hur vi använder oss av Dropbox och sociala medier. 

Lista med ansvarsområden är uppdaterad. 

5.  ANDT 

Eftertanke gällande Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och diskussion om händelser 

samt beslut om åtgärder.  

• SAK vaccinerade sig senast i november 2020 vilket gäller i tre år. 

6.  GENOMGÅNG AV BESLUTS- OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Snabb genomgång av hur besluts- och åtgärdslistan fungerar för nya styrelsen. 

7.  RAPPORTER 

• Emad Albrejy deltog i en utbildning av parabänkpressens regelverk och 

förberedelser inför tävling. SAK sökte medel genom IdrottOnline som påkostade 

resa (milersättning) och hotellvistelse över en natt. Ansökan godkändes. 
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8.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-03-10 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 153 stycken. 

9.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

•  

10.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Kvaltävling SL/BP: 12 mars i Sandviken. 

Licensierade hjälps åt att arrangera. 

• Norrländska mästerskapen SL/BP: 8–10 april i Sundsvall. 

SAK anmäler lyftare. Logistiken reds ut helt när startlistor finns. 

Lyftarna anmäls på sista anmälningsdagen (13 mars). 

• Ungdom- & Junior-SM i SL/BP klassisk: 5–8 maj i Örebro. 

SAK anmäler lyftare. Sista anmälningsdag är 3 april. 

11.  SPONSRING 

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

•   

12.  GDPR 

Påminnelse för det kontinuerliga arbetet med GDPR samt aktuella punkter nedan. 

•  

13.  FÖRTYDLIGANDE AV EKONOMISKA REGLER 

• Hantering av medlemsregister. 

Styrelsen har kommit överens om hanteringen av medlemsregister. 

Man måste vara medlem för att få lösa kort och medlemskapet måste vara giltigt 

under hela kortets giltighetsperiod. 

Detta börjar gälla från och med 11/3 eller nästa kortköp. 

• Kortpriser. 

Liten höjning kommer inom kort då styrelsen kommit överens om en ny prislista. 

Detta motiveras med ökade kostnader, samt att priset stått still under en väldigt 

lång tid. 
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14.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Förslag om att byta ut pengar mot varor vid gratifikationer. 

Styrelsen säger nej eftersom det inte heller är riktigt enligt skatteregler. 

• Förslag om att köpa in nya Eleikobänkar. 

Inget beslut togs, avvaktar.  

15.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Ommålning av gymmet. 

Föreningen fixar målningen med Arena Jernvallen som betalar för färgen. 

• Informationsskärm. 

Karl ansvarar för att köpa in en Raspberry Pi och Emil ser över tv-skärmar. 

• Möjlighet för hybridmöten. 

Styrelsen köper in en konferenshögtalare för att förbättra möjligheten till fullt 

deltagande på möten. 

16.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 7 april 17:00. 

17.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:10. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


