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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-02-26 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindberg, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Karina Persson,  
Pekka Jussi, Hannu Virkkunen. 

 

STYRELSEMÖTE 

1.  MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen. 

3.  GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4.  ANTIDOPING 

Eftertanke gällande doping och diskussion om händelser samt beslut om åtgärder. 

 Tänk igenom om vi ska ställa krav på att lyftarna ska ha gjort testet på 

antidoping på Riksidrottsförbundets sida. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

 Joel tar kontakt med Lisa Jansson angående kontaktuppgifterna på 

online.styrkelyft.se. 

 Dokument över alla klädalternativ ska framställas. 

6.  RAPPORTER 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultat februari 2018. 

Plusgiro: 182205:- 

Kassa: 7854:- 

Totalt: 190059:- (tillkommer lönebidrag på cirka 20000kr för januari) 

Antal Gymkort: 181st. 

Antal medlemmar: (40)st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

 Serietävling 2 i OL i Sundsvall 10-02-2018. 

SAK hade två deltagare. 

Alice Sjödin och Kristian Norrback Pedersen. 

 Serietävling 1 i SL/BP i Borlänge den 17-02-2018.  

SAK hade två deltagare, en i BP och en i BP utrustat. 

 Serietävling 1 i Gävle hos Gävle KK den 24-02-2018. 

SAK hade totalt 13 stycken lyftare som tävla. 

Varav fem stycken i bänkpress och åtta i styrkelyft. 

Värt att nämna är debutanterna Elias Dahlberg samt Mille Holck som är två 

nya ungdomslyftare. Mille kvalade även till junior-SM! 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

 16-20 augusti landsdelsmästerskap. SL och BP. 

 Serietävling 3 i OL i Bergsjö 10-03-2018. 

10.  SPONSRING 

Förslag gällande sponsring samt avtal kan lyftas, redovisas eller diskuteras här. 
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11.  ARBETSFÖRDELNING OCH ANSVARSOMRÅDEN 

Fastställande av arbetsuppgifter och ansvarsområden gjordes.  

Ansvarsområdena ser ut som nedan: 

 Joel Svedberg, sekreterare. 

 Tobias Östlund, gym-ansvarig. 

 Karina Persson, kassör. 

 Pekka Jussi, SL/BP-ansvarig. 

 Andreas Lindholm, OL-Ansvarig. 

 Marcus Lindberg, sponsor/OL-ansvarig. 

 Tommy Olofsson, ordförande. 

 Johan Eriksson, suppleant/gym-ansvarig. 

12.  EKONOMISKA REGLER FÖR 2018 

 Beslut tas över mejl angående Träningsavgifter med mera. 

 Karina ser över om vi kan vara med i Benify igen. 

 Tommy skickar ut dokumentet rörande de ekonomiska reglerna. 

13.  ANSTÄLLDS LÖN 

Med hjälp av utvecklingssamtalet och informationen som det gav kom styrelsen 

överens om utfallet gällande den anställdas löneutveckling på gymmet. 

14.  KALLELSE ÅRSMÖTE SNSF 

Vi är kallade på årsmötet för SNSF som hålls på Jernvallen i Kajutan den 03-03-2018 

klockan 12:00. Antalet deltagare ska skickas till ”snstyrkelyft@gmail.com”. 

 

Vi kommer skicka Karina och George. 
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15.  KALLELSE ÅRSMÖTE SNTF 

Vi är kallade på årsmöte för SNTF. 
 Datum och tid: Söndag den 25 mars 2018 kl.12,00 
 Plats: Sporthallen Sundsvall 
Anmälan till: tobias.wiklund@home.se  

 eller 070-238 88 89 senast måndag den 19 mars.(Ange klubb och antal) 
 

Vi beslutade att inte skicka någon deltagare. 

16.  AVGIFT TILL SNTF 

Betala 500kr/år till Bankgiro: 5597-7268 Under meddelande uppger ni vilken 

förening och vilket år betalningen avser. I första hand måste avgiften för 2017 betalas 

(om den inte redan är betald). Men även för 2018. 

 

Karina kollar med Micke om den är betald. 

17.  NOMINERA TILL GÄSTRIKLANDS IDROTTSGALA 

Vi från föreningen har skickat in en nominering. 

18.  DELTAGANDE PÅ SANDVIKENDAGARNA 

Ska vi anmäla intresse för att delta på Sandvikendagarna? 

 Datum: 15-16 Juni 2018. 

 Tider: Fredag 12-17, Lördag 12-16. 

 Plats: Längs gågatorna i Sandvikens Centrum. 

 

Till nästa möte har styrelsen kollat med lyftarna om intresset internt att delta. 

19.  UTBYGGNAD AV TRÄNINGSLOKAL 

Ska vi driva frågan om utbyggnad vidare igen? 

Ta fram nya förslag eller omarbeta de gamla? 

 

Vi kommer diskutera och se över de gamla alternativen och diskutera dessa över 

mejlen. Kommer även ta med förslag om bastu till damernas omklädningsrum. 
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20.  INKÖP AV STÄNGER/VIKTER/KEDJOR 

Har vi behov av att inskaffa nya/fler stänger? 

Har vi behov av att inskaffa nya/fler vikter? 

Har vi behov av att inskaffa kedjor för träning? 

 

Punkten skjuts till nästa möte där offerter kommer tas med. 

21.  BASTU DAMERNAS  

Är detta en fråga som vi vill driva och om så är fallet hur? 

 

Vi tar med detta i förslagen om utbyggnaden av gymmet. 

22.  ERSÄTTNING SUPPLEANT 

Ska suppleanten ha någon ersättning och i så fall vad? 

 

Ingen ersättning kommer ges. 

23.  TYNGDLYFTNINGEN I KLUBBEN 

Vad kan vi göra för att öka intresset och fortsätta utvecklingen inom tyngdlyftningen 

inom klubben? 

 

Hannu har beslutat att ta ett steg tillbaka för att få till en förändring  inom gruppen 

som tränar tyngdlyftning. 
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24.  SKATTJAKT MED KOMMUNEN 

Dag: Tisdag 20 mars klockan 18:00 till 19:30. 

Plats: Kulturcentrum, Teaterbruket 

Kvällen kommer vara helt fri från pirater, men däremot fylld med goda tips och råd 

som hjälper din förening på vägen. 

Du har också möjlighet att mingla med bidragsgivare. På plats finns representanter 

från bland annat: 

 Leader Gästrikebygden 

 Kulturutveckling region Gävleborg 

 Göranssonska stiftelserna 

 Kultur- och fritidsförvaltningen på Sandvikens kommun 

Ingen anmälan behövs. 

 

Tobias och Joel kommer gå från klubben. 

25.  ÖVRIGA PUNKTER 

  

26.  NÄSTA MÖTE 

Måndagen 2018-04-09 klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

27.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 20:30. 
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Joel Svedberg, sekreterare Tommy Olofsson, ordförande 


