
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2021-10-13

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. 



5. GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA

Genomgång av listan.

 Friskvård Epassi anslutning. Se över möjligheten att ansluta klubben där.
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6. RAPPORTER

 Hemsidor i IdrottOnline avvecklas till årsskiftet 2022/2023. Punkten läggs i 
åtgärdslistan.

 ansökan av investeringsstöd från kultur och fritid för inköp av en roddmaskin 
blev beviljat. 7500kr. 

 Sälrodd Concept 2 roddmaskin inköpt och monterad. Tre par plastklovar köptes 
samtidigt. 

 Gamla löpbandet ska säljas och är ute för försäljning.

 Träning med ”kvinnligt nätverk” (29/9):
Marcus och Tobbe har undervisat en grupp med sex kvinnor hur man kör knäböj, 
bänkpress och marklyft. Anses lyckat, med en liten summa in till klubbens kassa.
Fick förslag att köra ”tjejkvällar” som Hofors gjorde förut.

 Två SL-stänger samt viktskivor har köpts och finns på gymmet.

7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2021-10-13 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 124st.

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 Tävlingsomgång 1 – Gävle KK (11/9): Sju lyftare från SAK: två seniorer och 
fem ungdomar. Fyra av dessa var debutanter och en gjorde tävlingscomeback 
(tävlande senast 2014). Bra arrangerad tävling av Gävle KK i deras (relativt) nya 
lokaler. Med 37 deltagare på en invägning blev det en lång dag för våra atleter. 
Trotts detta, enbart glada miner! Med lättade restriktioner gavs intrycket att 
covid-19 inte längre fanns.

 Vm i styrkelyft klassisk – Halmstad (24/9): En deltagare från SAK som gjorde 
succé och tog medalj i samtliga discipliner. Nicklas Karlsson fick med sig 
följande serie: Knäböj: 235kg (brons) Bänkpress: 187,5kg (guld!) Marklyft: 
245kg (brons) Totalt: 667,5kg (silver)

 Senior SM OL: Deltagare: Milo Engzell, Sandra Andriainen, Karina Persson. 
Resultat: Milo - Ryck 82kg, Stöt 102kg svenskt ungdomsrekord i allt. 2:a 
Placering. Sandra - Ryck 61kg, stöt 80kg. 10:e placering. Karina - Ryck 65kg och
stöt 80kg. Silvermedalj I ryck och 4:e Placering.
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9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 SL period 2 – 16/10 arrangeras av Borlänge AK. 
SAK skickar ingen lyftare.

 SL period 3 – 27/11 arrangeras av SAK i gymmets lokaler. 
Max 16st deltagare. Till tävlingen är redan 4st domare ordnade. 

 U-SM 30-31/10: 
Milo, Gabriella och Cassandra åker på det med Nicklas som coach.

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. MÖTE KULTUR OCH FRITID

Möte med Kultur och fritid. Tor 2021-10-28 14:00 – 15:30.

Mötet kommer vara på teams eller på plats i Göransson arena.
Klubben stämmer av internt innan mötet vem/om någon har möjlighet att delta.

13. TÄVLINGSMÖTE TEAMS SNSF (1/12-2021)

Carin Gustafsson, ordförande Söndra Norrlands Styrkelyftförbund har kallat till 
planeringsmöte inför säsongen 2022.

Tobbe deltar på mötet.

• Målet är att hitta två arrangörer till varje serieperiod (4st). 
-Kan SAK garantera att anordna en tävling 2022?

SAK anser att de kan garantera att arrangera en tävling under 2022.

14. GENOMGÅNG AV ALLA AKTUELLA AVTAL MED UTOMSTÅENDE

Redovisa alla avtal och avtal med föreningar eller annan part med SAK.
Ordförande gick igenom alla avtal och statusen på dessa. 

Christer ska kontakta kommunens ungdomsboende om att förnya avtal.
Christer ska kolla upp avtalet för Stensätra IF damlag.
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15. INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE



16. ÖVRIGA PUNKTER

 Uppfräschning av gymmet. Små åtgärder som kan göra stor skillnad för gymmet. 
Tex måla om väggar, golv eller maskiner?
-Klubben håller med om förslaget. Andreas och Joel ska sammanställa en lista 
om möjliga åtgärder till nästa vecka.

17. NÄSTA MÖTE
Styrelsemöte torsdagen 2021-11-18 klockan 18:15.

18. MÖTETS AVSLUTNING
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Sluttid: 19:15.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande
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Christer




