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Datum: 2020-06-01 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  

Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Fredrik Lindèn, Mikko Aarni.  

 

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.  

•  
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5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Joel tar fram förslag på ”större utegym”. Trappa, böjställning och dipsställning. 

• Checklistan för arrangemang av tävlingar har uppdaterats. 

• Joel anslår listan över maskinanvändning för att visa det underlag SAK har för 

att göra förändringar av maskinparken på gymmet. 

• Uthyrningen av lokalen till Eskilstuna AK blev inställt, med anledning av 

pandemin. 

• SAK kommer sammanställa en lista över arbetsuppgifter som sommarjobbaren 

kan jobba med. 

• Joel ska anslå de uppdaterade ekonomiska reglerna som i gymmet. 

• Johan tar fram underlag till ett förslag på stötbockar i stål. 

6.  RAPPORTER 

• SAK har ansökt om kompensationsstöd på grund av rådande pandemi. 

• SAK har deltagit och svarat på en enkät från kultur och fritid gällande klubbens 

lokalbehov. 

• SAK har sökt bidrag från 30/30 fonden. 

• SAK har begärt en offert på en ny träningsmaskin för att uppgradera gymmets 

utbud. 

• SAK har nominerat aktuella tävlande till ”stora idrottsprestationer 2020”. 

• SAK har deltagit i en intervju gällande klubbens verksamhet/tränande under 

gällande pandemi. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2020-06-01 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 153st. + (73st SAIK träningskort) 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• KM, SAK anordnade ett KM i OL och SL. 

Det var 7 stycken deltagare i OL och 6 stycken i SL. 
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9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

Alla tävlingar är inställda tills vidare på grund av Corona. 

• Arne-pokalen, Försöka ha det som serie 3 i OL. 26-30 augusti. 

Marcus kollar med förbundet om vi får arrangera serie 3. 

• Serie 2 SL/BP. 

• Serie 2 OL. 

• SM Senior SL/BP. Två stycken anmälda från SAK. 

• Veteran EM i klassiskt SL. 

• Norrlandsmästerskap i SL/BP. 

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.  STORMÖTE MED STYRELSE OCH LYFTARE 

Vi kommer ha detta möte i samband när tävlingsverksamheten börjar igen. 

 

Vad är styrelsens uppgift? Vad vill lyftarna? Träna/Grilla/Umgås. 

13.  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? 

14.  DELTAGANDE I SANDVIKEN BINGO MEDLEMSFÖRENING 

SAK godkänner och vill fortsätta att vara medlem i Sandviken Bingo som en 

medlemsförening för nästa avtalsperiod.  

15.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Joel och Marcus ser över träningsflakarna. Om lagning krävs under 

gummimattorna på flakarna tas förslag på lagning fram.  

16.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte 2020-08-17 klockan 18:15 på Jernvallen. 
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17.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:00. 

 

 

 

 

 
 

 

Joel Svedberg, sekreterare  Tommy Olofsson, ordförande 

 


