Omfattar § 18 - 29.

Protokoll fört vid konstitueringssammanträde med Syd Svenska
Styrkelyftförbundet
Plats:
Folkets Hus i Lund
Datum: 2002 02 23
Tid:
13.30 - 14.15

Närvarande:

Förhinder:

Conny Olsson
Magnus Ekvall
Tobias Lundström
Jörg Jönsson
Conny Obrell
Stefan Bergqvist

revisor
webbmaster
adjungerad

Maria Eriksson
Leif Waldeck

§ 18.
Mötets öppnande.
Omvalde ordföranden Conny Olsson inledde efm konstitueringssammanträde
med att hälsa de församlade ledamöterna hjärtligt välkomna.
Speciellt vände sig ordföranden till Stefan Bergqvist, som adjungerats till detta
möte.
§ 19.
Fastställande av dagordningen.
Ordföranden, genomgick kvällens dagordningsförslag.
Beslut:

§ 20.

att godkänna den framlagda
dagordningen

Protokollsförare samt justeringsman.
Beslut:

att utse Tobias
till mötessekreterare för sammanträdet
att utse Conny Olsson
och Magnus till protokolljusterare

§ 21.

Styrelsens konstituering.
Beslut:

styrelsen för Syd Svenska
Styrkelyftförbundet beslöt att
konstituera sig enligt följande:

A. Ordförande
Conny Olsson
B.

Vice ordförande
Maria Eriksson

C.

Kassör
Magnus Ekvall

A. Sekreterare
Leif Waldeck
E

Ledamot
Tobias Lundström

F.

Domaransvarig
Magnus Ekvall

G.

Utbildnings- och lägeransvariga
Maria Eriksson
Stefan Bergqvist

H.

Dopingansvarig
Conny Obrell

I. Webbmaster
Conny Obrell

§ 22.

Firmatecknare.
Beslut:

till firmatecknare för Syd Svenska
Styrkelyftförbundet utsågs följande:
Ordförande
Conny Olsson
54 07 26--3556
Tage Erlanders Väg 32
227 62 LUND

Kassör
Magnus Ekvall
64 03 02- 4331
Ellstorpsgatan 4 M
212 17 MALMÖ
Förbundets firma tecknas av
ordföranden och kassören,
var för sig
§ 23.
Rekordanmälningar
Conny Obrell, genomgick de nya rekord som inkommit efter första omg av
Allsvenska serien 2002.
Beslut:

att tillföra dessa rekordnoteringar till
hemsidan efter godkännande.

§ 24.
Representationer.
A. Svenska SL- förbundets årsmöte i april månad.
Beslut:

att Conny Olsson, Maria Eriksson och
ev Magnus representerar Syd Svenska
SL-förbundet vid årsmötet i april
månad i Stockholm.
att ordföranden ombesörjer anmälningarna och bokningar m m

B. Fadderträff den 19 mars på Malmö Konferenscenter Folkets Hus
Beslut:

att Maria och Magnus
representerar vid denna träff,
anmäles av Magnus

C. Årsmöte den18 april Blekinge Idrottsförbund på SAS Radison
Beslut:

att tillfråga Mattias Nilsson att
representera

D. Distriktsidrottsmöte DIM den 22 april på Regionhuset i Lund, startar
17.30.
Årsstämmor för Skånes Idrottsförbund & SISU
Beslut:

att Conny Olsson och Stefan Bergqvist
deltager som rep. anmäles av Conny.

§ 25

Årets verksamheter
A. Klubbledarträff den 17 april hos Malmö AK

Beslut:

att Magnus och Conny fick i uppdrag
att undersöka ett datum för detta
arrangemang samt att snarast meddela detta till styrelsen.
B. Seminarium på Gerdahallen den 1 juni
Ordföranden, rapporterade att lokaler redan är bokade på
Gerdahallen den1 juni till en kostnad av ca 1.500 kr för ett
Seminarium.
Föredragshållare är också redan de klara, det blir Bosse Bergqvist
från SSF:s medicingrupp samt landslagsläkarna Ingmar Lundgren och
Bengt Norman.
För att avlasta styrelsen i dess arbete, föreslog ordföranden att en
arbetsgrupp tillsättes för seminariets genomförande.
Beslut:

att tillsätta en arbetsgrupp bestående
av Maria Eriksson, Stefan Bergqvist
samt Magnus
att arbetsgruppen har en budget på
15.000 kr
att arbetsgruppen har ett färdigt
koncept till nästa styrelsemöte i
mitten av april månad, för godkännande av styrelsen och sedan en
presentation vid klubbledarträffen,
samma dag.

§ 26.
Ekonomiska ärenden
A. Sponsring för Per-Erik Rasmusson.
Mötesordföranden genomgick alla turerna i ärendet, som belöper sig på
en kostnad av 350 kr. Vidare noterades att betalningen redan var gjord
av Magnus

Beslut:

att godkänna den gjorda
betalningen
på 350 kr i efterhand
att pengarna tas ifrån de
budgeterade veteransponsringarna

B. Extra uppvaktning av Johnny Wahlquist.
Ordföranden rapporterade att han uppdragit åt Magnus att inhandla en
rejäl blomstergrupp, inför prisutdelningen på årsmötet till Johnny
Wahlquist p.g.a det oerhört fina resultatet på 1.000 kg sammanlagt, vid
årets första SL-omgång.

Beslut:

att i efterhand godkänna det gjorda
inköpet till en kostnad av 320 kr.

C. 60-års uppvaktning av Göran Gunnarsson
Ordföranden rapporterade att Göran Gunnarsson undanbett sig
personlig uppvaktning på bemärkelsedagen. Istället ville han att ev
uppvaktning göres genom att insända medel till Lyftidrottens
Ungdomsfond.
Förbundet uppvaktade genom att insätta 500 kr på Fonden
Beslut:

§ 27
A.

att godkänna denna transaktion
i efterhand

Övriga frågor.
Utformning av nya blanketter för veteransponsringen samt för aktuella
uppgifter från medlemsklubbarna.
Ordföranden delade ut de förslag, som utarbetats, med kommentarer
från Jörg Jönsson. Förslagen genomarbetas vid nästa sammanträde.

§ 28.

Nästa styrelsesammanträde.
Beslut: att sammankalla till nästa
sammanträde några timmar innan
klubbledarträffen i mitten av april hos
Malmö AK.
Magnus och Conny återkommer
med aktuell tid för sammanträdet
och klubbledarträffen.

§ 29.
Avslutning.
Ordföranden noterade att de viktigaste valen inom styrelsen nu var gjorda
och att 2002 års styrelse nu kan börja sitt arbete.
Ordföranden förklarade årets konstitueringssammanträde för avslutat.

Vid protokollet

Tobias Lundström
Mötessekreterare

Justeras:

Conny Olsson
Ordförande

Magnus Ekwall
Justerare

