Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar § 71 – 82.
Datum:
Plats:

2002-12-09
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Tobias Lundström
Jörg Jönsson
Conny Obrell
Nicklas Björö

Revisor
Webbmaster
Valberedningen

§ 71. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årets sista förhandlingar.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 72. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 73. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Leif och till protokolljusterare Tobias.
§ 74. Aktuell ekonomisk rapport
A. Bidragsansökningar för Seminarie- och klubbledarkostnaderna.
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Inbetalningskort avseende medlemsavgifterna till SSF och SydSvenska förbundet kommer att tillsändas
samtliga medlemsföreningar, efter kontakt via ordföranden med SSF.
Magnus noterade också att han snarast vill få in alla reseräkningar och ev fakturor, för betalning innan
årsskiftet.
Ordföranden rapporterade att de insända ansökningarna kommer att behandlas vid SSF:s styrelsemöte i januari
månad 2004 samt att de utbetalas snarast efter ev beviljande.
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
B. Kostnader för kopiering.
Magnus noterade att revisorerna påpekat kostnadseffektivare hanterande av utskick till medlemsklubbarna.
Jörg, presenterade revisorernas ställningstagande.

Beslut: att utskicken till medlemsklubbarna fortsättningsvis skall handhas av Magnus
att frågan om utskick endast via InterNet skall tas upp på årsmötet som en
separat punkt.
C. Veteranstipendierna.
Magnus noterade att inga nya ansökningar inkommit.
Jörg, delgav att vissa begränsningar bör införas för beviljande av stipendierna, motion i ärendet kommer att
sammanställas från revisorernas sida till årsmötet.
Beslut: att lämna punkten.
D. Bingolotto.
Magnus rapporterade att han med nästa utskick kommer att sända ut reklam m.m. från Bingolotto, allt enligt
avtalet med dem.
E. Utbetalning av styrelseersättningar.
Beslut: ordföranden gav kassören i uppdrag att utbetala av årsmötet beslutade
styrelseersättningar innan årsskiftet..
F. Övrigt.
Beslut: att lämna punkten
§ 75. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden genomgick alla de skrivelser som inkommit.
Skrivelsen från SSF:s Medicin- och Utbildningskommitté, genomgicks mycket noggrant
Beslut: att ordföranden fick i uppdrag att sammanställa svaren innan den 20 januari
att styrelsen inkommer med förslag snarast, dock senast den 20 december.
B. Skickade.
Ordföranden rapporterade också vilka skrivelser m.m. som sänts iväg under perioden
Julkort skickade till samtliga klubbar via sekreteraren
C. E- mail.
Ordföranden avslutade med en snabbgenomgång av alla e-mail som sänts och inkommit.
§ 76. Rekordanmälningar
Rekordansvarig noterade de nya rekord som anmälts skriftligt.
Det ständiga problemet med uteblivna skriftliga anmälningar påpekades ännu en gång av ansvarig.
Beslut: att på det skarpaste uppmana medlemsklubbarna att omedelbart efter
tävlingsarrangemang skriftligt rapportera till rekordansvarig.
Inga andra möjligheter finns att få rekorden godkända och tillförda de ständigt
uppdaterade rekordtabellerna.
§ 77. Hemsidan på Internet
A. Senaste förslagen för ny logotype.
Webbmastern lämnade en utförlig rapportering om utseendet på ny loggon, men att inget av förslagen blir bra
vid upp- och nedförstoringar, tyvärr.
Ny kontakt har därför tagits med New Powers tryckeri, för att ta fram ytterligare förslag.
Beslut: att avvakta med frågan till nästa sammanträde.
Maria framförde sitt och styrelsens stora tack till webbmastenr och ordföranden, för det
oerhörda arbete som läggs ned på den ständigt uppdaterade hemsidan. Stora delar av Lyftar- Sverige, har på

olika sätt framfört att hemsidan är en av Sveriges bäst uppdaterade.
§ 78. Rapporter.
A. SSF:s planeringskonferens den 5- 6 oktober i Örebro.
Ordföranden lämnade en utförlig rapportering samt hänvisade till den rapport som tillförts hemsidan, direkt
efter mötet.
B. DM i Skurup den 12- 13 oktober.
Styrelsen uttalade ett stort och samstämmigt tack till Skurups KF för de mycket lyckade och fint arrangerade
DM tävlingarna
Rapporten samt resultaten, som tillförts hemsidan, noterades som mycket positiva av styrelsen
C. Danmarkslägret 25- 27 okt.
Maria noterade att tyvärr måste det planerade lägret ställas in p g a för litet deltagarantal samt beklagade att
felaktiga prisuppgifter noterats i inbjudan.
Förbundet återkommer med nya friska tag och kommer, vid årsmötet, presentera nya begivenheter för
nästkommande år.
D. Bänk DM i Ramdala den 2 november.
Styrelsen uttalade ett stort och samstämmigt tack till TK Trossö och Ramdala IF för de
mycket lyckade och fint arrangerade DM tävlingarna, där återigen femlyften testades.
Rapporten samt resultaten, som tillförts hemsidan, noterades som mycket positiva av styrelsen
E. Budgetmötet med SSF den 15- 17 november.
Ordföranden lämnade en utförlig rapportering samt hänvisade till den rapport som tillförts hemsidan, direkt
efter mötet.
F. Stegledarutbildningarna.
Ordföranden noterade att dessa utbildningar startar i februari 2003 samt att det är tänkt att de som genomgår
dessa utbildningar skall certifieras och användas i kommande utbildningsarrangemang runt om i landet främst på
DF nivå, men givetvis också på klubbarna.
G. SSF:s nye kanslist.
En mycket nöjd ordförande rapporterade att Helene Johage kommer att provanställas, fr.o.m. 1 januari 2003
och sex månader framöver, som kanslist i Stockholm.
Övrig information kommer att publiceras i New Power samt på SSF:s hemsida.
(se rapport på DF:s hemsida)

§ 79. Årsmötet 2003.
A. Tid och plats.
Ordföranden förordade att förra årets lokal på Folkets Hus i Lund - Medeltidssalen bör användas även för
årsmötet 2003..
Beslut: att ordföranden fick i uppdrag att boka in Medeltidssalen på Folkets Hus i Lund,
antingen den 15 eller 22 februari med start 11.00
B. Verksamhetsberättelsen för 2002.
Ordföranden noterade att slutredigering kommer att ske under mellandagarna och gå i tryck samt finnas
tillgängligt hos honom 2003 02 01. Namnlistan till förordet undertecknades av de församlade ledamöterna som
också ombads inkomma med ev justeringar snarast i det förslag som sänts ut till ledamöterna via e-mail.

C. Valberedningens arbete
Noggrann genomgång företogs av valberedningens arbete inför årsmötet. Nödvändiga kontakter kommer snarast
att tas av valberedningen och förslag lämnas till styrelsen innan årsmötet.
D. Inkommen motion.
Beslut: punkten frångicks – inga motioner inkommit.
E. Handlingsplaner 2003 och 2004.
De av ordföranden utsända förslagen genomgicks av ledamöterna, vissa smärre justeringar skall göras och sedan
bifogas inbjudan till årsmötet, för fastställande.
F. Tilldelning av standar för 2002.
Beslut: att tilldela Leif Waldeck och Stefan Jamroz Jr, förbundets standar, för deras
idrottsliga meriter, genom erövrade medalj vid VeteranVM i Bänkpress
Luxembourg respektive medalj vid Junior VM i Ukraina.
Ordföranden fick i uppdrag att skriftligen inbjuda desamma till årsmötet .
G. Övrigt.
Ordföranden noterade ett förslag till årsmötet ang. arrangerandet av en samordnad resa för klubbarna till Senior
VM i Randers i mitten av november 2003.
Beslut: att tillstyrka ärendet samt ta upp frågan vid årsmötet.
§ 80. Övriga frågor och rapporter
Ordföranden noterade att förbundets stadgar måste uppdateras, för att underlätta inbetalningarna av klubbarnas
hela medlemsavgifter till DF och SSf, direkt via RF.
Utarbetat förslag genomgicks av ledamöterna.
Beslut: att med godkännande tillföra förslaget till årsmötet för fastställande.
att bifoga förslaget med protokollet till klubbarna.
§ 81. Nästa sammanträde - förslagsvis
Ordföranden noterade att han kommer att sammankalla till ytterligare möte före årsmötet
om så är påkallat p.g.a. inkomna motioner eller dyl.

§ 82. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackar för visat intresse i alla de frågor som avhandlats under kvällens gång
samt önskar deltagarna en riktigt God jul och ett Gott nytt år samt väl mött till årsmötet i februari 2003.
Vid protokollet

Leif Waldeck
Sekreterare

Justeras

Conny Olsson
Ordförande

Tobias Lundström
Justerare

