Omfattar § 45 - 58.

Protokoll fört vid
styrelsesammanträde
för Sydsvenska
Styrkelyft Förbundet
Datum:

2002-06-10

Plats:

Ordförandens kolonilott i Lund

Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell
Tobias Lundström
§ 45. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till eftermiddagens förhandlingar.
§ 46. Dagordningsförslag
Dagordningsförslaget genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 47. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Leif och till protokolljusterare
utsågs Tobias.
§ 48. Aktuell ekonomisk rapport
Ordföranden, noterade att Skånes IF:s Polenresa inställts på grund av för litet deltagarantal.
A. Kostnaderna för revisorssuppleantens deltagande i SSF:s årsmöte.
Beslut: att Syd Svenska Sl- Förbundet täcker kostnaderna för
revisorssuppleanten till SSF:s årsmöte
B. Inköp av träningsmateriel till seminariet.
Beslut: att SydSvenska SL- förbundet inköper träningsutrustning
till Seminariet, till en kostnad av 750 kr

C. Bidragsansökningar för seminariekostnaderna.
Beslut: kassören fick i uppdrag, att i första hand ansöka och redovisa
Seminariekostnaderna till SISU enligt överenskommelse samt Skånes
Idrottsförbund..
§ 49. Skrivelser - representation.
A. Inkomna
Ordföranden genomgick de skrivelser som inkommit sedan sista sammanträdet, enligt följande:
Skånedagarna Bosjökloster, Folkhälsan, Karl-Erik Kruse, ang rapporten från SSF:s möte, inbjudan till
DIM-möte i Lund, vari ordföranden och Leif, deltagit.
Kassören rapporterade att Skånes Idrottsförbund beviljade 17.000 kr i verksamhetsbidrag samt 3.000
kr från Blekinge Idrottsförbund
B. Skickade
Ordföranden noterade att en inbjudan tillsänts Blekinge Idrottsförbund, inför Seminariet i Lund den 1
juni samt Klubbledarträffen den 21 augusti.
Rapport till SSF:s årsmöte inför Seminariet i Lund.
C. Email.
Ordföranden noterade att massor av e-mail avsänts och emottagits
Beslut: samtliga redovisningar av skrivelserna lades med godkännande
till handlingarna.

§ 50. Rekordanmälningar
Föredrogs av Conny Obrell och är tillförda hemsidan.
Beslut: att med godkännande lägga den utförliga rapporteringen till
handlingarna

§ 51. Hemsidan på Internet.
Webbmaster Conny Obrell, föredrog alla de förändringar m m som tillförts hemsidan. Vidare
noterades att nya logotypen är klar och översänd till webbmastern.
Beslut: att betala den erhållna nya logotypen med 1.000 kr enligt
inkommen faktura.

§ 52. Rapport från SSF:s årsmöte
Conny, Maria och Jörg lämnade utförlig rapportering från det mycket välorganiserade och sakligt
genomförda årsmötet för SSF i Stockholm. Conny Olsson valdes till ny vice ordförande och Maria
fick en plats i valberedningen samt att Jörg fick förnyat förtroende som revisorssuppleant.
Beslut att med godkännande lägga den utförliga rapporteringen till
handlingarna

§ 53. Avstämning av seminariet den 1 juni i Lund.
Maria och Conny rapporterade utförligt från det mycket välarrangerade Seminariet i Lund den 1 juni.
Alla deltagarna och inbjudna föreläsarna var mycket nöjda med Seminariet, där såväl praktisk som
teoretiskt information gavs för att förbättra vårt lyftande.
§ 54. Inbjudan till klubbledarträff
Ordföranden rapporterade att han bokat in onsdagen den 21 augusti hos Skånes IF för nästa
Klubbledarträff. Inbjudan skall publiceras på hemsida samt skickas ut till samtliga klubbar.
Brevledes.
A. Utbytesprojekt med Polen för beslut på Klubbledarträffen
B. Utbytesprojekt med Danmark,
Beslut: Maria uppdrogs att planera tillsammans med Johan Westerberg
och rapporterar på Klubbledarträffen.
§ 55. Inbjudningar till DM arrangemangen 2002.
A. SL- Skurups KF 12-13 Okt,
B. Bänkpress TK Trossö/Ramdala IF 2-3 nov.
Beslut: att Conny och Conny utformar förslag till kompletta
inbjudningarna, till nästa styrelsesammanträde.

§ 56. Övriga frågor
Beslut: att punkten frångicks, eftersom ingen övrig fråga anmälts.
§ 57. Nästa sammanträde
Beslut: att nästa styrelsesammanträde arrangeras tisdagen den
3 september hos Malmö AK med starttiden 18:00.
§ 58. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och tillönskade samtliga ledamöter en skön, solig och lång
sommarledighet.
Mötet avslutades med ett ljudligt klubbslag och grillkorvarna plockades fram för halstring., innan
vägarna skildes för aftonen.
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