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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2021-03-09 

Plats: Digitalt på Teams  

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.  

•  

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  

6.  RAPPORTER 

• Årsmötet genomfördes 2021-02-27 och protokoll finns på SAKs hemsida och i 

gymlokalen. 

• Efter införandet med maxantal tränande i lokalen har personer tagit med sig 

yngre barn som ej tränar. De berörda parterna har blivit informerade om 

restriktionerna och klubbens önskemål att bara tränande ska vistas på gymmet. 

Om ytterligare problem uppstår kommer klubben att införa tydligare och hårdare 

regler. 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2021-03-09 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 130st. + (73st SAIK träningskort) 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

•  

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Avvaktar tävlingskalendern i OL.  

Preliminärt första tävling 14-25 April. 

• Avvaktar tävlingskalendern i SL/BP.  

Preliminärt första tävling 10-20 Juni. 

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.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Förslag att frysa engångsträning på gymmet för att minska risk för spridning av 

corona och för att minimera totalt antal tränande på gymmet.  

-Styrelsen beslutade att skjuta beslutet till mejl senare i veckan. Detta för att 

argumenten som lades fram på mötet skulle ha tid att begrundas. 

13.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Mikko kollar med Saik om att förlänga avtal gällande träningskort. 

• Inköp av curlbräda.  

-Styrelsen blev erbjuden att köpa tillbaka curlbrädan som klubben sålt till en 

tränande. Styrelsen beslutade då att göra detta inköp. 

• Rickard pratar med Micke om att köpa in nya plastade vajrar till maskinerna på 

gymmet och byter de oskyddade vajrarna. 

14.  NÄSTA MÖTE 

Styrelsemöte tisdag 2021-04-06 klockan 18:15. 
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15.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


