Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Sydsvenska
Styrkelyft Förbundet
Datum:
Plats:

2001-04-10
Västra Hindbyvägen 18, Malmö
Malmö AK:s klubblokal

Närvarande: Conny Olsson,
Leif Waldeck,
Magnus Ekwall
Tobias Lundström
Jörg Jönssom
Conny Obrell
Henrik Svedlund

Revisor
Webbmaster
Frånvarande utan besked.

§ 25. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till sammanträdet.
§ 26. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 27. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare utsågs Leif Waldeck och till protokolljusterare Tobias Lundström och
Conny Olsson.
§ 28. Aktuell ekonomisk rapport
Sölvesborgs Gym & Fitness samt Svängsta IF har ej erlagt årsavgift. Respit med betalningen
medges till 31 maj. Vid utebliven avgift medges inget deltagande i DM-arrangemang.
Beträffande postgirot kan noteras att detta nu fungerar för nya styrelsen.
§ 29. Skrivelser
Inkomna
Många inbjudningar från Blekinge Idrott samt Skåne Idrott inför respektive årsmöten m m
Beslut: att Magnus representerar vid Skåne Idrottsförbunds Årsstämma
den 19 april i Lund.
att Conny Olsson representerar vid projekt idrottssamverkan i
Landskrona den 25 april.
Skickade
Pressmeddelande till New Power, efter årsmötesförhandlingarna.
Redovisningar för år 2000 har insänts till Blekinge Idrott och Skåne Idrott
samt till Svenska Styrkelyftsförbundet, tillsammans med årsmötesprotokoll
och verksamhetsberättelser. Kompletta handlingar har också tillsänts alla de klubbar som inte
deltog i Årsmötesförhandlingarna.

E-mail
Kallelser skickas via e-mail till sammanträdet.
Mycket kommunikation sker numera via nätet, samtliga ärenden finns tillhanda hos ordföranden.
§ 30. Rekordanmälningar
Beslut: Anmälan måste göras skriftligen för att gälla. Inom en inte alltför
avlägsen tid kommer blanketter för detta ändamål att finnas på hemsidan
och anmälningarna skall kunna göras direkt i datorerna.
Genomgång företogs av rekordansvarig och ett stort antal nya rekord
godkändes enligt de rapporteringar som gjorts. Rekorden kommer snarast
att tillföras aktuella tabellerna.
§ 31. Rapport från Svenska SL-förbundets Årsmöte 24-25 maj
Conny Olsson och Leif Waldeck, lämnade en utförlig skriftlig rapport som tillföres protokollet,
de viktigaste punkterna är följande:
För varje distrikt gäller att sammanställa handlingsplan. Denna jämte pressnotiser från distrikten
tillsändes redaktionen – New Power.
Årsavgiften som Sydsvenska Styrkelyfts Förbundet tar ut skall vara 50% av Svenska
Styrkelyftsförbundets årsavgift. Halvårsmöte skallsammankallas för avstämning av vad som gjorts
i distrikten efter årsmötet.. Endast besvara anklagelser på olika hemsidor osv i New Power, viktigt
att man som ledamot också i distrikten tar detta i beaktande..
§ 32. Hemsidan på internet
Upprivande av styrelsens beslut §21 B- inköp av datorprogram
Beslut: att tillföra beslutet § 21 B, en liten kostnadsökning, eftersom ny
leverantör ordnats för inköp av Front Page 1,0 Mac English MVL
att foto och en kort historik för styrelsens ledamöter skall finnas på nya
hemsidan samt alla årets protokoll mm.
§ 33. Funktionärs- och domarutbildningar
Domarutbildning: Datum fastställdes till i maj månad. Ordföranden fick i uppdrag att förankra
detta med Leif Josfesson, för genomförande och inbjudningar. Nya reglerna gäller from i juli och
börjar tillämpas i tredje omg av allsvenska serien.
§ 34. Styrkelyfts DM 29-30 september
Beslut: att Helsingborg AK tilldelades styrkelyfts DM 29- 30 september i
Idrottens Hus i Helsingborg, enligt den bekräftelse som översänts
via e-mail. Inbjudningarna sker via Förbundets försorg till årets
DM arrangemang.
§ 35. Ungdoms- och Juniorläger
Beslut: Ungdoms- och Juniorläger skjutes på framtiden, dvs efter domarutbildningen.
§ 36. Konstituerings- och årsmötesprotokollen 28 februari
Sekreteraren rapporterade att dessa protokoll är undertecknade och klara samt utskickade.

§ 37. Övriga frågor och rapporter
Utmärkelser – se antagen policy 2000 02 26.
Beslut: enhälligt beslöts att tilldela Conny Olsson utmärkelsen i guld, efter
20- års synnerligen väl vitsordad gärning.
(Innan beslut togs avvek Conny från mötet)
Utmärkelsen beslöts att överlämnas vid DM arrangemanget den 29- 30
september i Helsingborg.
Framtagning av utmärkelsetecknet sker i samband med beställning av
DM tecken.
Priser till DM arrengemangen
Beslut: att Magnus i samarbete med ordföranden beställer utmärkelserna till DM
arrangemangen.
§ 38. Eventuell anställning av administratör
Ordföranden, genomgick de olika alternativen som inhämtats inför en ev anställning av
administratör till Förbundets hemsida samt ev redaktör till en nybildad grupp för New Power
Beslut: att inhämta ytterligare underlag inför beslut, uppdrogs åt ordföranden..
§ 39. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde avhålles lördagen den 11 augusti kl 13.00 i Malmö AK:s klubblokal.
Lämnar Henrik Svedlund besked som garanterar hans närvaro vid sammanträdet, arrangeras
mötet i Sölvesborg hos Sölvesborgs Gym & Fitness.
§ 40. Avslutning
Ordförande tackar för visat intresse i aftonens alla beslut och avslutar mötet.

Vid protokollet,

/Leif Waldeck, Sekreterare/

Justeras

/Conny Olsson/

/Tobias Lundström/

