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Ärende: Styrelsemöte 

Datum: 2018-10-08 

Plats: Arena Jernvallen 

Tid: 18:15 

Närvarande: Tommy Olofsson, Joel Svedberg, Johan Eriksson, Andreas  
Lindholm, Tobias Östlund, Marcus Lindberg, Karina Persson,  
Pekka Jussi. 

 

STYRELSEMÖTE 

1.  MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

2.  GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen. 

3.  GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående mötesprotokoll godkändes. 

4.  ANTIDOPING 

Eftertanke gällande doping och diskussion om händelser samt beslut om åtgärder. 

• Gymmet informerat om RF:s antidopingtest på deras hemsida. 

5.  GENOMGÅNG AV BESLUTS OCH ÅTGÄRDSLISTA 

Genomgång av listan. 

•  

6.  RAPPORTER 

• Marcus och Tommy hade möte 2018-10-08 med Kultur och Fritid gällande 

kontantstöd. 

• Tommy varit i kontakt med ansvarig för Jernvallen, Mikael Norberg, gällande 

utbyggnad, egen ingång och dambastu. Mikael ska återkomma med besked 
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7.  KASSARAPPORT 

Resultat september 2018 per 20180930 

Plusgiro: 150674:- 

Kassa: 11930:- 

Totalt: 162604 :- 

Antal Gymkort: 183st. 

Antal medlemmar: (33)st. 

8.  GENOMFÖRDA TÄVLINGAR 

• DM och serie 3 i SL 8 september i Sandviken. SAK hade hela tio lyftare på 

hemmaplan. Lyftarna hämtade hem 5 guldmedaljer, 3 silvermedaljer och 2 

bronsmedaljer!  

• Serie 3 i BP 15 september i Edsbyn. SAK hade tre stycken deltagare. 

9.  KOMMANDE TÄVLINGAR 

• SM utrustad bänkpress. Tävlingen arrangeras i Eskilstuna den 7-9/12-2018  

• Serie 4 i SL/BP 17 november hos Gävle KK? 

• OL DM Östersund 27 oktober Östersund 

• OL Norrländska Bergsjö 17-18 november 

 

10.  SPONSRING 

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

•  

11.  SANDVIKENS ATLETKLUBB 75ÅR 

Utvärdering av festen och dess planering/genomförande. :) 

Bra planerat och genomfört. T-shirt uppskattades. 

12.  GDPR 

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

nedan. 

• Skriva klart dokumenten/avtalen till nya tränande/medlemmar 

• Gå igenom medlems-/kortdatabasen och radera uppgifter över personer som 

inte längre är aktiva medlemmar/tränande. 

• SAK anslår så att alla får aktivt meddela om vi ska ta bort deras 

personuppgifter 
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13.  KOMMANDE VIKTIGA DATUM 

Här går vi igenom dokumentet ”kommande viktiga datum” för att minimera risken att 

något glöms bort i det ideella styrelsearbetet. 

• Joel gör detta dokument till nästa möte. 

• Punkter som bör läggas till? 

• Information som behövs för att dokumentet ska vara användbart? 

• Lägg till a-pokalen. För planering i början av året. 

14.  ÖVRIGA PUNKTER 

• Joel och Karina ska gå kurs för att lära sig göra uppdateringar på hemsidan. 

• Beslutade att boka ett rum på övervåningen på Jernvallen om hyran ligger runt 

500kr/månad. Om hyran är det ska vi testa ett år och sen utvärdera om vi vill 

fortsätta hyra rummet. 

• Inköp dator för kontoret. Beslutade att köpa en barbar dator. 

• Beslutade att Tobias och Johan får åka på SL förbundets utbildningshelg i 

Borås 17-18 november. 

• Julbord planeras till den 8 december 

15.  NÄSTA MÖTE 

Måndagen 2018-11-06 , klockan 18:15 i något av de vanliga mötesrummen på 

Jernvallen. 

16.  MÖTETS AVSLUTNING 

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Sluttid: 19:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Lindberg, Vice ordförande  Tommy Olofsson, ordförande 

 


