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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2020-12-08 

Plats: Teams digitalt 

Tid: 18:15 

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

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

•  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

• Tobbe sammanställer en lista över tänkta inköp av gymutrustning. (Fria 

vikter/stänger) 
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6.  RAPPORTER 

• Träningsflaket på gymmet närmast skivstängerna har underlaget under 

gummimattorna bytts ut. Det kunde konstateras att efter reparationen att det blev 

bättre men även att ”Jernvallens” gamla golv som är underst är skadat. Om 

Flakarna ska bli riktigt bra bör även detta golv repareras/bytas ut.  

 

Beslut om att göra resterande efter utvärdering i Februari 2021. 

• SAK har markerat av ytor samt satt upp flertalet pappersrullar med 

rengöringsmedel i gymmet för att minska riska för eventuell spridning av 

corona.  

• Klubben fick avslag på kompensationsstöd för corona kvartal 3. 

• Klubben är vaccinerad och har uppdaterat sina antidopingdokument för 

verksamheten 2021 inom SL/BP. Dokumenten har även skickats till SL-

förbundet. 

• Klubben har fått tillbaka licensavgifter för lyftare som ej kunnat göra tävlingar 

då serien blev inställd. 

• Klubben har deltagit i en enkät i genomförd av RF gällande IT inom 

medlemsskap och medlemsskapsregister. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2020-12-01 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 134st. + (73st SAIK träningskort) 

Antal medlemmar: 30st.  

8.  VERKSAMHETSPLAN 2021 

Ordförande kommer att  uppdaterar Verksamhetsplanen för resterande styrelse att 

samtycka till inför det kommande verksamhetsåret och årsmöte. 
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9.  ÅRSMÖTE 2021 

Mötet flyttas till sista helgen i februari 2021. 

Tommy kollar när/hur information om detta ska gå ut. 

Kallelse 3 veckor innan mötet. 

Information och dagordning en vecka innan mötet. 

Verksamhetsberättelse för 2020. 

Verksamhetsplaner för 2021. 

Dagordning Mötet. 

annat? 

10.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Inställd: Senior SM OL 5-6 december. I borlänge. 

11.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Avvaktar tävlingskalendern i OL. 

• Avvaktar tävlingskalendern i SL/BP. 

12.  SPONSRING 

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

•  

13.  GDPR 

Här är en påminnelse för det kontinuerliga arbetet med GDPR samt aktuella punkter 

nedan. 

•  

14.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Grattifikationer för tävlande 2020 inom OL SL BP sammanställs av respektive 

ansvarig 

15.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte 2021-01-14 klockan 18:15 på Teams. 

16.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:16. 
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Joel Svedberg, sekreterare Tommy Olofsson, ordförande 

 


