Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Sydsvenska Styrkelyftförbundet
Datum:
Plats:

2001-08-11
Västra Hindbyvägen 18, Malmö
Malmö AK:s klubblokal

Närvarande: Conny Olsson
Tobias Lundström
Magnus Ekvall
Jörg Jönsson
Conny Obrell

Revisor
Webmaster

Frånvarande: Leif Waldeck
Henrik Svedlund
§ 41. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till sammanträdet.
§ 42. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 43. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare utsågs Tobias Lundström pga. Leif Waldecks frånvarande och till
protokolljusterare utsågs, Conny Olsson och Magnus Ekvall.
§ 44. Aktuell ekonomisk rapport
Kassören meddelade att ekonomin är god. (se bilaga).
Beslut: att öppna ett nytt bankkonto på Skandiabanken samt att föra över 70.000 kr
från postgirot till nya kontot med ca. 3% i ränta. och fria 4 uttag om året.
att kassören Magnus Ekvall fick i uppdrag att verkställa beslutet
§ 45. Skrivelser
A. Inkomna
*Skrivelse från Skurups KS om att de inte stödjer halvtidstjänsten i Sydvenska
Styrkelyftsförbundet. De tycker att man ska jobba ideellt. Styrelsen beslutade
att man skulle besvara brevet och fortsätta jobba vidare med bidrag till tjänsten.
*Inbjudan av Skånes Idrottsförbund om Idrottsgala 21/11, Slagthuset i Malmö.
Styrelsen beslöt att nominera Johnny Wahlqvist och Maria Eriksson till årets
skånska prestation.

*Inbjudan till distriktsdomarkurs 20-21 oktober i Jönköping. Styrelsen beslöt
att föreningarna får stå för anmälningsavgifterna och anmälningarna själva.
A. Skickade
Johan Swahn skickat in en artikel till New Power ang fortutbildningskurser
för domare, enligt uppdrag.
A. E-mail
Mycket kommunikation sker numera vid nätet, samtliga ärenden finns
tillhanda hos ordföranden.
§ 46. Rekordanmälningar
Genomgång företogs av rekordansvarig och tre nya rekord godkändes enligt de rapporteringar
som gjorts. Rekorden kommer snarast att tillföras aktuella tabellerna. Johnny Wahlqvist stod
för två och Maria Eriksson för ett.
§ 47. Ny klubbanslutning- Simrishamns Atlet Klubb SAK
Förbundet hälsar SAK hjärtligt välkomna till Sydsvenska Styrkelyftsförbundet.
Beslut: att Magnus Ekvall kontrollerar att medlemsavgiften är erlagd.
§ 48. Hemsidan på Internet
A. Nya sidor, blanketter mm
Beslut: Hemsidan kommer att uppdateras ännu mer med följande:.
Ny rekordanmälningsblankett för Sydsvenska rekord kommer läggas ut.
Samtliga föreningar som är anslutna till förbundet ska läggas ut och även
inbjudningar till DM arrangemangen samt domarregister.
§ 49. Inbjudan till Distriktsdomarkurs 20-21 oktober i Jönköping
Se punkt 5A
§ 50. Styrkelyfts DM 29-30 september i Helsingborg
A. Inbjudan
Inbjudningen kommer att skickas till samtliga föreningar som är anslutna till
förbundet den kommer även att läggas ut på vår hemsida. Anmälningsavgifter
beslöts till 100 kr för enskild deltagare, 100 kr för tre manna lag och 150 kr
för fem manna lag. Arrangerande klubb får hälften av anmälningsavgifterna,
för enskilda deltagare. Sista anmälningsdag är 16 september. Efteranmälningar
kommer att godtagas men till ett annat pris 300 kr för enskild deltagare, 200
kr för tre manna lag och 300 kr för fem manna lag.
A. Priser
Förbundet kommer att stå för bästa lag U, J, S & V och bäste lyftare U, J, S
& V. Arrangerande klubb får själva stå för minnesplaketter om så önskas.
Magnus Ekvall skall undersöka var DM plaketterna beställes samt vilken
som står för kostnaderna. Hederspris skall också beställas.
Magnus, fick i uppdrag att beställa samtliga priser till DM arrangemangen.

A. Domare- och sekreteriat
Domaransvarig Magnus Ekvall. Sekretariatet undersöks med tävlingsansvarig.
Förbundsansvarig lördag 29/9 är Conny Olsson och
30/9 är Magnus Ekvall.
A. Övrigt
Anmälningsavgiften sätts in på förbundets postgiro samtidigt med
anmälningen. Magnus tar kontakt med Kim Kempe ang. domare.
§ 51. Bänk DM 13-14 oktober i Malmö
A. Inbjudan
Kommer att skickas till samtliga föreningar som är anslutna till förbundet.
Inbjudningen kommer också att läggas ut på hemsidan. Malmö AK har
beslutat att tävlingen kommer att genomföras på en dag, lördagen 13 oktober
A. Priser
Priser detsamma som SL DM i Helsingborg.
A. Domare- och sekretariat
Magnus Ekvall domaransvarig och Joakim Engbe ska tillfrågas om han vill
vara tävlingsansvarig.
A. ÖvrigtSista anmälningsdag beslöts till 1/10
§ 52. Ungdoms- och Juniorläger
Beslut: Ungdoms- och juniorläger skjutes på framtiden.
§ 53. Styrelseprotokollet 10 april
Ordföranden rapporterade att detta protokoll är undertecknat och klart samt utskickat..
§ 54. Övriga frågor och rapporter
A. Skånes Idrottsgala den 21 november på Slagthuset i Malmö
Se punkt 5A
A. Handlingsplan för distriktet
Beslut: Handlingsplan ska göras till år 2002, förslag tas fram till nästa
årsmöte.
A. Sponsring av träningsläger.
Beslut: Sponsring av träningsläger är i första hand en föreningsangelägenhet. Föreningen kan söka bidrag hos distriktsförbundet
i sin tur.
A. Uppvaktning
Beslut: att Maria Eriksson (MAK) ska uppvaktas med blommor på

SL-DM för sina framgångar i styrkelyft, till ett maxbelopp på 400
kr.
A. Upprivande av styrelsens beslut § 37a- Conny Olssons hederspris
Beslut: Efter inkommen skrivelse från Lunds TK gick styrelsen mera
noggrant igenom policyn för hederspris, så fanns Conny Olsson
tyvärr inte uppfylla kraven för guld. Han tilldelas istället silver.
Förbundets policy ska ses över till årsmötet .och stadgarna skall
tillföras policyn samt ses över. (Conny deltog ej i genomgången).
§ 55. Ev anställning av administratör- skrivelse från Skurups KS
Beslut: Skrivelsen kommer att besvaras. Ordföranden kommer att fortsätta jobba
om bidrag är möjligt till en ev. anställning av en administratör på halvtidstjänst.
§ 56. Nästa sammanträde – förslagsvis i november
Nästa sammanträde avhålles torsdagen den 1 november med starttid 19.30 i Malmö AK:s
klubblokal..
§ 57. Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse i aftonens alla beslut och avslutade mötet.
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