
Verksamhetsberättelse för Sandvikens Atletklubb 
för verksamhetsåret 2018

Förtroendevalda med flera för gällande år:

 Ordförande: Tommy Olofsson.

 Ledamot, vice ordförande, OL ansvarig: Marcus Lindberg.

 Ledamot, sekreterare: Joel Svedberg.

 Ledamot, kassör: Karina Persson.

 Ledamot, OL ansvarig: Andreas Lindholm.

 Ledamot, SL/BP ansvarig: Pekka Jussi.

 Ledamot, gym ansvarig: Tobias Östlund.

 Suppleant: Johan Eriksson.

 Valberedning: Sammankallande Christer Fagerlund samt Anders Persson och Hannu 
Virkkunen.

 Revisor: Bo Eriksson.

 Antidopningsansvarig: Niklas Karlsson.

 Anställd gym: Mikael Nord.

Styrelsemöten och arbete:

 Styrelsen hade 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret sedan senaste 
årsmötet.

 Där 69 stycken åtgärder/beslut har loggats i beslut- och åtgärdslistan. Varav 59 stycken
är markerade som klara under året.

 SAK fick bidrag för 2018 på 10,000kronor av Kultur och Fritidsnämndens 
föreningsutskott.

 Fortsatt arbetat för att få egen ingång, bygga ut gymlokalen samt en bastu i damernas 
omklädningsrum.

 Styrelsen deltog på ”Skattjakt med kommunen” där vi träffade olika bidragsgivare och
personal på kommunen för att knyta kontakter och visa upp oss.
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 Förtydligat och uppdaterat de ekonomiska reglerna som gäller för styrelsen och 
klubben.

 SAK har omarbetat tidigare Doping policy till att omfatta även Alkohol, Narkotika 
samt Tobak. Har nu samma upplägg som RF:s policydokument.

 Bidrag för att köpa de nya spinningcyklarna beviljades och inköp av dessa har gjorts.

 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.

 Ingått ett samarbete med SAIK. Sammarbetet är att vi byter säsongskort med varandra.
SAIK kansliet får 5 träningskort mot att vi får fem säsongskort till SAIKs hemma 
matcher.

Anordnade Tävlingar:

 Arne-pokalen 4 augusti där vi hade 8 stycken egna lyftare med. Med totalt 31 stycken 
deltagare.

 DM och serie 3 i SL 8 september i Sandviken. 

Träningslokalen, träningsutrustning: 

 Köpt och monterat en förbandslåda ”första hjälpen” i gymmet.

 Köpt kedjor för att göra det möjligt att variera träningen med skivstång.

 Köpt två stycken SL träningsstänger.

 Köpt fyra stycken 25 kg OL tävlingsvikter.

 Köpt två stycken 25 kg OL Träningsvikter.

 Köpt en ny OL damtävlingsstång.

 Köpt två nya spinningscyklar.

 Lagat golv ute i stugan samt renoverat det gamla lyftarflaket.

 Började hyra ett rum på övervåningen på Jernvallen för att avlasta kontoret och 
förrådet som ligger bredvid gymmet.

 Köpt in en ny dator för det dagliga arbetet på kontoret/gymmet samt för Spotify.

Aktiviteter tränande, tävlande och medlemmar:

 SAK deltog på Sandvikendagarna där det var bra uppslutning av medlemmar som 
hjälpte till under dagen. Solen var framme hela dagen och det var många 
ungdomar/barn som kom och testade att lyfta i grenarna som ingår i SL/BP/OL. 
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Grepptävlingen som vi anordnade var mycket lyckad då den dels inte var för krävande
att testa på samt gick snabbt att anpassa efter deltagarna.

 75års firande av Sandvikens Atletklubb. Fest med mat och gemenskap hades i en lokal
på folkets hus i Sandviken. Klubben hade även tagit fram T-shirts för tillfället.

 Även detta år arrangerades julfest av SAK. Den började med tävling på gymmet och 
fortsatte med mat i Kajutan. 

Medlemmar: XX stycken vid 2019-01-01 

Träningskort: XX stycken vid 2019-01-01

Tyngdlyftning:

Redovisas av OL-ansvarige för klubben.

Styrkelyft och Bänkpress:

Redovisas av SL/BP-ansvarige för klubben.

______________________________ ______________________________

Ordförande, Sekreterare, 

Sida 3 av 3


	Verksamhetsberättelse för Sandvikens Atletklubb för verksamhetsåret 2018

