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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2022-09-29 

Plats: Jernvallen, Möteslokal övervåning. 

Tid: 17:30 

Närvarande: Christer Fagerlund, Andreas Sjöberg, Tobias Östlund, Rickard Lindahl,  

Emil Häll, Karl Larsson, Karina Persson. 

 

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 

• Ett flak Monster Ultra Gold finns nu i kylskåpen för försäljning. 

• Christer deltog på ett möte om arenabygget. Nya arenan är planerad att vara 

färdigbyggd om två år. Passagen från Jernvallen till nya arenan kommer flyttas 

längre västerut och kommer påverka två fönster inne på gymmet. 

7.  KASSARAPPORT 

Resultatet per 2022-09-29 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 

mötet. 

 

Antal Gymkort: 158 stycken. 
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8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• Serie 2 i styrkelyft och bänkpress - Fyshuset 17/9 

Lagom stor serietävling med hela nio(!) deltagare får SAK. Sju ställde upp i 

styrkelyft och två i enbart bänkpress. Tävlingen präglades av bra stämning bland 

lyftarna, tunga lyft och parkeringsböter. 

Många personliga rekord slogs och Gabriella Dannberg lyckades kvala till 

Ungdoms-SM 2023 i både styrkelyft och bänkpress! 

Devin Johansson debuterade och fick med sig åtta godkända lyft och många kilon 

fler i tanken! 

 

• Ungdoms-SM OL - Bergsjö 24/9–25/9 

Fyra deltagare från SAK. Milo Engzell, Farah Albrejy, Gabriella och Cassandra 

Dannberg. Milo tog silver. Hannu Virkkunen var coach och meddelar att vi aldrig 

har haft så många deltagare på ett USM! Många personliga rekord! Samtliga lyft 

och resultat finns att se och läsa på vår facebooksida! 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• Parabänkpress – ASK Eskilstuna 1/10 

Vi skickar Emad Albrejy. Tävlingen kommer sändas live på Youtube. 

• Styrkelyft-DM – Gävle KK 12/11 

Inbjudan och intresseanmälan finns uppe på tavlan. 

• Serie 3 i styrkelyft och bänkpress – Sandvikens AK 19/11 

Tobbe och Rickard agerar tävlingsledare. Inbjudan kommer inom kort. 

• NM för ungdomar – Island 11/11–13/11 

Milo Engzell är uttagen i landslaget och ska delta. 

10.  PROFILKLÄDER 

Fagge och Emil ser över möjliga leverantörer samt leveranstider. Tobbe tar reda på 

storlekar till overaller efter detta är klart och beställs innan SL-DM. 

11.  UTBILDNING FÖR TRÄNARE TILL U11/U13 (SSF) 

Konferenslokal är bokad helgen 15/10–16/10. Charlotta Blixt är anmäld. 

Styrelsen hjälps åt att leta efter föreningar som kan skicka ungdomar till utbildningen. 

12.  NY ANSÖKAN OM BIDRAG FRÅN KULTUR&FRITID 

Ansökan för magmaskin och axelpress har blivit beviljad. Båda maskinerna kommer 

anlända till gymmet kommande månader och kommer ersätta gamla maskiner. 
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13.  AVTAL HOS SAK (IDROTTSFÖRENINGAR) 

För tillfället är det Kungsberget Alpina som tränar hos oss med jämna mellanrum. 

Saik innebandy hör av sig om de bestämmer sig för att träna någon timme i veckan. 

14.  INFORMATIONSSKÄRMEN 

Styrelsen fixar en gruppbild för att medlemmarna ska ha bättre koll på vilka dessa är. 

15.  SOCIALA MEDIER 

Klubben har inget ansvar att lägga upp filmer eller bilder på sociala medier. SAK delar 

utvalda videos och bilder när lyftarna själva lägger upp i Facebookgruppen ”Träningar hos 

Sandvikens Atletklubb”. Resultat och bilder/filmer på samtliga deltagare från SAK måste 

finnas för att publiceras. Undantag gäller för lyftare som inte vill få sina bilder och filmer 

publicerade.  

16.  SPONSRING 

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

•   

17.  GDPR 

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

nedan. 

• SAK lagrar personuppgifter enligt GDPR. 

• Styrelsen påminner tränande via infoskärm att de som filmar och lägger ut på 

sociala medier måste få godkänt av alla medverkande innan publicering. 

18.  INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE 

• Filmning på gymmet 

Se punkt 17. 

• Inköp av Monster Ultra Gold 

Se punkt 6. 
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19.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Vem ansvarar för rapportering till tidningar? 

Klubbens medlemmar och styrelsen ansvarar för att kontakta tidningen vid större 

tävlingar. Samarbete från lyftare och ”fotografer” krävs för att underlätta arbetet. 

• Trikåer i OL och SL 

Nya direktiv kommer efter årsskiftet. Meddelas på kommande lyftarmöte. 

Eftersom det finns fler licensierade damer i OL än det finns trikåer så är tanken att 

klubben lånar ut och samlar in dem i samband med varje tävling. Trikåerna 

kommer att förvaras i ett klädskåp på gymmet. Fler trikåer kommer att köpas in så 

fort förbundet släpper de nya modellerna. 

20.  NÄSTA MÖTE 

Plats: Möteslokal på övervåningen, Jernvallen.  

Datum och tid: 27 oktober 17:45. 

21.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:30. 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Tobias Östlund, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande 

 


