
Ärende: Styrelsemöte

Datum: 2021-09-13

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.

*Föregående mötesprotokoll har vid mötestillfället ej renskrivits skrivits under.

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.

 En ny modell av trikåer har köpts till OL-lyftarna.

 Verksamhetsbidrag är inskickat till kommunen och Göranssonska-stiftelsen.

 Christer ser till att vi blir anslutna till gräsroten.
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6. RAPPORTER

 Tävlingsflak OL gicks igenom i samband mer Arnepokalen och Bedömningen är 
att vårat tävlingsflak är för trasigt för att på ett enkelt sätt göra renoveringar.
En offert för ett nytt OL-flak kommer att tas in till nästa styrelsemöte. Styrelsen 
ska även kolla om möjlighet att hyra ett tävlingsflak finns i distriktet.

 SAK hade möte med Kultur och Fritid gällande planerna om en ny idrottshall på 
Jernvallen.

 En kvinnogrupp på 5stycken har begärt hjälp med teknikträning i basövningar. Vi
kommer hjälpa dessa vid överenskommet datum och tid.

 RF har beviljat ett återstartsbidrag inom SSF verksamhet.

 Kortläsaren på baksidan kommer att vara upplåst under vintertiden då mycket 
verksamhet är i Jernvallen under vintern.

 Klubben hade två stycken medlemmar som skulle delta på domarutbildning. En 
drog sig ut innan kursen och den andra klarade inte provet.

7. KASSARAPPORT

Resultatet per 2021-09-13 ligger på en god nivå utan större förändring sedan senaste 
mötet.

Antal Gymkort: 120st.

8. GENOMFÖRDA TÄVLINGAR

 SL BP 11 september i Gävle på Gävle KK. 7 deltagare från SAK (4 debutanter!).

 Arne-pokalen. 21 augusti i B-hallen. 5 deltagare från SAK.

9. KOMMANDE TÄVLINGAR

 SM i Halmstad i OL. 7-10 oktober. (sök bidrag hos Göranssonska fonden)

 Tävlingsomgång 2 i SL/BP. Mitten av oktober.

10. KLÄDFÖRSÄLJNING
Vad ska klubben sälja till tränande/tävlande?

Personen som har varit ansvarig för klädförsäljningen som är utanför styrelsen har bett 
om att få lämna över ansvaret av inköp och försäljningen av kläder, väskor med mera.

Klubben beslutade i och med detta att för ett tag bara sälja T-shirts och väskor. 
Christer stämmer av med Micke att inventeringar och beställningar görs regelbundet. 
Väska kommer vara beställningsvara och klubben kommer bara att ha ett visningsex av 
den. T-shirts kommer ett lågt antal att finnas på lager på gymmet för provning av storlek.
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11. ARNEPOKALEN
Styrelsen gick igenom checklistan för arrangemanget på separat möte innan detta 
styrelsemöte och gjorde där en utvärdering av arrangemanget. 

Denna utvärdering gicks igenom på mötet och sparades på dropbox för stöd vid 
arrangeringen nästa gång.

12. SKIVSTÄNGER SOM BLIR KRÖKTA PÅ GYMMET

Två skivstänger på gymmet har blivit krökta.
Vad är orsaken för detta och vad ska vi göra åt detta?

Styrelsen tror att stängerna har blivit krökta vid bruk i buren vid till exempel tunga 
kronlyft. En åtgärd som kommer att implementeras är att ”låsa” en av de krökta 
stängerna till buren och skriva en informationslapp om detta för att minimera risken att 
ytterligare stänger blir förstörda.

13. SPONSRING

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

 Benify, 15% rabatt på årskort. Andreas  tar fortsatt kontakt med dem.

 Pulse, friskvårdpengar på kommunanställda. Marcus kollar för att ansluta sig dit.

14. GDPR

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



15. INKOMNA FÖRSLAG FRÅN MEDLEMMAR/TRÄNANDE

 Inköp av en ny fristående Sälroddsbänk. Nordic fihgter cirka 6000kr
-Ja vi kommer att köpa in fristående Sälroddsbänk. Andreas ser till att den blir 
beställd och en ansökan om bidrag görs.

 Inköp roddmaskin. Concept 2 roddmaskin, 14000kr
-Marcus ser till att den blir beställd och en ansökan om bidrag görs. 

 Inköp av SL-stänger och viktskivor.
-2 SL stänger kommer köpas in och viktskivorna kommer inventeras behovet 
innan beställning läggs. Tobbe ansvarar för punkten.
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16. ÖVRIGA PUNKTER

 Erbjudande om nya årskort som köps i november och december 2021 förlängs till
hela 2022. 

 inköp av nya plastklovar 3 par köps in. Andreas köper dessa samtidigt som 
sälrodden. 

 Önskemål om bättre städning på gymmet och omklädningsrum har kommit in 
från medlemmar till styrelsen. Christer framför detta till den anställda på 
gymmet.

 Tobbe och Andreas tar in tävlingsställningen från stugan.

17. NÄSTA MÖTE

Styrelsemöte torsdagen 2021-10-14 klockan 18:15.

18. MÖTETS AVSLUTNING

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Sluttid: 20:45.

Joel Svedberg, sekreterare Christer Fagerlund, ordförande

SAK PROTOKOLL 20210913.docx Sida [4] av [4]

Christer




