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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2021-11-18 

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.  

• Var vaksam på vacinering inför verksamhetsåret 2022 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  
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6.  RAPPORTER 

• Det gamla och lite trasiga löpbandet är sålt och den nya roddmaskinen står på 

löpbandets gamla plats. 

• Möte kultur och fritid: Tobias närvarade på informationsmöte (28/10) om nya 

hallarna. SAK fortsätter visa intresse för större träningsyta. 

• Styrelsen har beviljats 18 000 kronor från Göranssonska stiftelsen att använda 

till ungdomsverksamheten. Måste utnyttjas inom ett år, detaljer står i det 

bifogade dokumentet till beslutet. 

• SAK har annonserat november/december-erbjudandet. Annonsen visades i två 

veckor.  

• Dialogsamtal med kultur och fritid, 2021-11-11. Inget deltagande. 

• Reportage i lokaltidningen om SM med våra lyftare i OL. 

• PRO. SAK har gått ut med erbjudande där till dess medlemmar. Där extra 

rabatt ges mot begränsade träningstider. 

• SAK har mottagit en summa på 1087kr från Svenska spels Gräsroten. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2021-11-18 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 137st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• 3st ungdomar på USM I Olofström 30-31 Oktober. Gabriella Dannberg, 

Cassandra Dannberg och Milo Engzell med Nicklas Karlsson som coach. 

Resultat: Milo - 80kg i ryck och 103kg i stöt, svenskt rekord och första 

placering. Cassandra - 53kg i stöt, 11 placering. Gabriella - 46kg i ryck och 

57kg i stöt, 7 placering. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• SL period 3 – 27/11 arrangeras av SAK i gymmets lokaler.  

Max 16st deltagare. Till tävlingen är redan 4st domare ordnade.  

• JSM Landskrona 4-5 December. 

3st ungdomar anmälda, Milo, Cassandra och Gabriella. 

• Nordiska ungdommar OL, Norge 27-28 november. En planerad deltagare. 
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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. 

•  

12.  FAR-FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT 

Nätverksmöten kring fysisk aktivitet på recept 

Är detta något som vi vill engagera oss i enligt det mejl vi fått? 

-SAK anser att det inte är för oss nu….. 

13.  EKONOMISKA REGLER FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 

Synpunkter och förändringar?  Kostnader träningskort? Vad ska lyftare få gratis? 

Joel renskriver tobbes förslag och mejlar ut det. 

14.  ÅRSMÖTE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 

Lokal. Dokument verksamhetsberättelser/dagordning med mera. Göra reklam x veckor 

innan med dagordning och för att få in motioner. 

-Börjar driva frågorna till nästa möte. 

15.  JULBORD OCH AKTIVITET JULEN 2021 

Lokal? Pris? Utmärkelser? Mat? Aktivitet och övrigt? 

-Styrelsen besluta att inte arrangera något julbord. 

16.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Kalktavla för PB på tränande på gymmet. 

-Om en plats finns tilltänkt och kostar under 1000kr kan inköp göras. 

• Gemenskap träningsdag för tävlande. 

-Styrelsen är öppen på förslag för dag och tid men vill inte gå ut med det själva 

utan lyftarnas vilja. 

• Inköp av crosstrainer. 

-Klubben kommer inte göra ett inköp av en crosstrainer. 

17.  ÖVRIGA PUNKTER 

•  
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18.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte torsdagen 2021-12-16 klockan 18:15. 

19. . MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


