Protokoll fört vid Årsmötessammanträde för Sydsvenska Styrkelyft Förbundet
Datum:
Plats:
Tid:

2001-02-28
Folkets hus i Lund, Medeltidssalen
19.00- 21.00

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna samt noterade den
oerhört dåliga uppslutningen till förhandlingarna.
Gästerna Björn Bull från Svenska Styrkelyftförbundet samt Jonas Celin, välkomnades speciellt av
ordföranden.
§ 2 Upprop och godkännande av fullmakter
Följande föreningar hade fullmakter för rösträtt
Höllvikens AC:
Kent Hansson
Skurups KF
Lennart Engbe
Malmö AK
Magnus Ekwall
§ 3 Dagordningsförslag och stadgeenliga kallande
Genomgång gjordes av dagordningen och tillfördes några nya rubriker under övriga frågor samt godkändes
av ledamöterna.
Mötet befanns stadgeenligt kallat, både via ordinarie post samt via e-mail.
§ 4 Val av mötesordförande
Conny Olsson valdes till mötets ordförande.
§ 5 Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare utsågs Leif Waldeck och till protokolljusterare Magnus Ekwall och Tobias Lundström.
§ 6 Verksamhetsberättelser
För tiden 00 01 01 - 00 05 03
Finns ingen verksamhetsberättelse redovisad, Björn Eriksson inkommer med
kompletterande material i efterhand, inklusive resultat från DM i Bänkpress och SL.
För tiden 00 05 04 - 00 12-31
Den framlagda verksamhetsberättelsen genomgicks och godkändes med några smärre redaktionella
justeringar.
§ 7 Förvaltningsberättelser
För tiden 00 01 01 - 00 05 03
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson och godkändes.
För tiden 00 05 04 - 00 12-31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson och godkändes.
§ 8 Revisorernas berättelse
För tiden 00 01 01 - 00 12 31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson och godkändes.

§ 9 Ansvarsfrihet
För tiden 00 01 01 - 00 05 03
Denna periods styrelse ålades att snarast inkomma med skriftliga uppgifter för att ansvarsfrihet
skall beviljas för perioden.
För tiden 00 05 04 - 00 12-31
Ansvarsfrihet beviljades för perioden.
§ 10 Verksamhetsplan och årsavgift
Ovanstående godkändes liksom relevanta siffror i budgeten samt tävlingsverksamhet sid 12-22.
Beträffande rekord gällande Stefan Jamroz och Daniel Fässler skall undersökas om dessa skall vara giltiga
då kravet på svenskt medborgarskap ej infriats. Årsavgiften fastställdes till 600 kr.
§ 11 Motioner och propositioner
Genomgicks och godkändes, vg se bilagor.
§ 12 Val
Ordförande på ett år
Till ordförande valdes Conny Olsson
Kassör på 2 år
Till kassör valdes Magnus Ekwall
Val av ledamot på 2 år
Till ledamot valdes Tobias Lundström
Revisor på ett år
Till revisor valdes Jörg Jönsson
Revisorssuppleant på ett år
Till revisorssuppleant valdes Conny Obrell
Valberedning för ett år – tre personer
Till valberedning valdes Kent Hansson, Niklas Björö samt Maria Eriksson
Val av ombud till Svenska Förbundets Årsmöte
Styrelsen uppdrages att själv utse två stycken ledamöter att representera.
§ 13 Övriga frågor
Senaste nytt för Online- presenteras av Björn Bull
Utförlig presentation gjordes av Björn Bull och vidare information kommer att sändas ut till
klubbarna.

Domar- och funktionärsutbildningar
Utbildning kommer att ges beträffande de nya reglerna som gäller fr o m 3:e omgången, 4:e
lyftomgången genomförs sept-okt. Riktlinjer och inbjudningar kommer via Svenska
Styrkelyftförbundet.
Polen projektet- eventuellt tävlingsutbyte
Det beslöts att först sluta de egna leden innan nya steg tages.

Förbundets hemsida på nätet- kommer att tillföras protokoll fr o m årsmötet
Kommer att tillföras samtliga protokoll fr o m årsmötet. Mötesordföranden noterade med stor
belåtenhet att styrelsen äntligen kommit igång med hemsidan..
Ett stort tack framfördes till Webbmaster Conny Obrell, för allt jobb som lagts ned för att få
igång det hela samt utveckla hemsidan efter hand.
Placeringar av distriktsmästerskapstävlingar –01, -02
DM SL –01, DM Bänkpress –01, DM SL –02, DM Bänkpress –02
För –01 klubbades Bänk-DM till Malmö AK. Avseende SL-DM uppdrogs till ordföranden att
förhandla med klubbarna och snarast få fram förslag för beslut. Placeringar för –02 bordlades tills
vidare.
Svenska SI- förbundets valberedningsförslag?
Delgavs av mötesordföranden samt tillstyrktes av ledamöterna.
G. Prisutdelningar.
Innan avslutningen passade Björn Bull från Svenska Styrkelyftförbundet på att dela ut
Förbundets priser till de av distriktets klubbar som placerat sig i den senaste allsvenska serien.
Mötesordföranden passade också på att tilldela Jonas Celin distriktsförbundets hedersstandar för
alla hans idrottsliga meriter under senaste verksamhetsåret.
§ 14 Avslutning
Mötesordförande tackade för att han på nytt får förtroendet att leda Sydsvenska Styrkelyftförbundet och
dess styrelse under ytterligare ett år. Mötet avslutades med ett tack till de församlade för visat intresse i
årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet,

Leif Waldeck,
Sekreterare
Justeras

Magnus Ekwall
Justerare

Conny Olsson
Mötesordföranden

Tobias Lundström/
Justerare

