Protokoll fört vid
Årsmötessammanträde
för Sydsvenska Styrkelyft
Förbundet

Datum:
Plats:
Tid:

2003-02-22
Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen
11.30- 13.00

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

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
revisor
webbmaster, revisorsuppleant
valberedningen

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna
Inbjudna gästerna:
Helene Johage
SSF
Dimitrios Papapanagiotou
Steginstruktör
Stefan Bergqvist
Steginstruktör
Stefan Jamroz Sr
landslagsansvarig för juniorer och ungdomar
Stefan Jamroz Jr
välkomnades speciellt av ordföranden.
§ 2. Upprop och godkännande av fullmakter
Följande föreningar inlämnade fullmakter för rösträtt
Höllvikens AC:
Kent Hansson
Lunds TK
Kaj Olthoff
Malmö AK
Rickard Fredriksson
Skurups KF
Lennart Engbe
Beslut: att fastställa röstlängden enligt ovan förda noteringar

§ 3. Dagordningsförslag och stadgeenliga kallande
Genomgång gjordes av dagordningen som tillfördes några nya rubriker under övriga frågor
samt godkändes av ledamöterna.
Mötet befanns stadgeenligt kallat, via ordinarie post, e-mail samt Förbundets hemsida.

§ 4. Val av mötesordförande
Beslut: Conny Olsson valdes till mötets ordförande.
§ 5. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till mötessekreterare utsågs Leif Waldeck och till protokolljusterare
utsågs Lennart Engbe samt Rickard Fredriksson.
§ 6. Verksamhetsberättelser för tiden 02 01 01 - 02 12 31
Den framlagda verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik, av mötesordföranden
Beslut: den genomgångna verksamhetsberättelsen godkändes med acklamation av
årsmötesdelegaterna
§ 7. Förvaltningsberättelser för tiden 02 01 01 - 02 12-31
Förvaltningsberättelse redovisades av kassören Magnus Ekvall och revisorn Jörg Jönsson
Beslut: den genomgångna förvaltningsberättelsen, för året, godkändes med acklamation
av ledamöterna
§ 8. Revisorernas berättels för tiden 02 01 01 - 02 12 31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson.
Beslut: att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna
§ 9. Ansvarsfrihet för tiden 02 01 01 - 02 12-31
Mötesordföranden noterade att revisorerna förordat ansvarsfrihet, för den avgående styrelsen, genom
den undertecknade revisionsberättelsen.
Beslut: ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret av mötesdelegaterna, för den
avgående styrelsen.
§ 10. Verksamhetsplan och årsavgift
Mötesordföranden genomgick styrelsens verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret samt noterade
att styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 600 kr för distriktets klubbar samt en medlemsavgift
på 1.200 kr till SSF.
Beslut: att fastställa den framlagda verksamhetsplanen samt årsavgifterna för 2003.
§ 11. Handlingsplaner 2003 samt 2004.
Mötesordföranden, genomgick och förklarade tankegångarna bakom de föreslagna handlingsplanerna,
som utarbetats. Speciellt uppmärksammades en e-mail skrivelse från Peter Brogren, ordförande i TK
Trossö, ang Blekinges roll i förbundet. Frågan ventilerades av ledamöterna.
Beslut: att godkänna de framlagda handlingsplanerna för år 2003 samt 2004.
att den nya styrelsen skall verka för ett bättre fungerande samarbete.
§ 12. Motioner och propositioner
Mötesordföranden, genomgick de motioner som inkommit och behandlats av styrelsen:
A.. Motion från Jörg Jönsson ang sponsring av internationella tävlingar för veteraner.
Mötesordföranden, noterade att styrelsen tillstyrker motionen, med förbehållen att ansökan görs på
speciell blankett samt att återbetalning sker vid ej utnyttjat bidrag. Styrelsen prövar sedan varje
enskild ansökan inom budgetramen på 6.000 kr med max 2.000 kr per deltagare och tävling..
Om budgettaket på 6.000 kr inte räcker p g a flera deltagare, fördelas beloppet lika på antalet
deltagre.Budgeten får inte överskridas, detta innebär att beloppet kan bli lägra än 2.000 kr per
deltagare.

Beslut: att budgeten för veteransponsringen för internationella tävlingar NM, EM samt VM
Bänk- såväl som Styrkelyftsarrangemang, tillstyrktes med en summa av 6.000 kr för
Verksamhetsåret, enligt budgetförslaget.
att fördelningen av pengarna görs vid årets slut, av styrelsen , när alla ansökningar
inkommit. Sponsringen utbetalas således i efterhand.
B. Motion från Stefan Jamroz Sr ang ekonomisk hjälp till ungdomar och juniorer, antingen i form av
stipendier eller sponsring inför internationella tävlingar såsom JNM, JEM samt JVM
Mötesordföranden, noterade att styrelsen inte tillstyrker motionen p g a det sena inlämnandet därav
ej budgeterade medel.
Beslut: att med acklamation inte godkänna den framlagda motionen.
Att Stefan Jamroz Sr ombads att inkomma med ny motion p ärendet till näst
årsmöte
§ 13. Justerande av stadgarna.
Mötesordföranden noterade att de stadgar som fastställts vid senaste årsmötet, behöver ytterligare en liten
justering för att anpassas till SSF:s stadgar. Med anledning härav har en arbetsgrupp tillsatts och utarbetat
ett nytt förslag, som godkänts av styrelsen enligt följande:
Ändring föreslås i 2 kap § 5 punkt 9, från "behandling av förslag (motioner) till SDF:s verksamhetsplan
med ekonomisk plan samt fastställande av evecntuell årsavgift till SDF" ändras till "behandling av förslag
(motion) till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av eventuell årsavgift till
SDF, att erläggas samtidigt med årsavgiften till SSF via RF".
Beslut: att med acklamation antaga den föredragna stadgeändringen för Sydsvenska
Styrkelyftförbundet fr o m dagens datum.. Nya stadgarna skall bifogas protokollet.
§ 14. Val
Ordförande på ett år
Beslut: till ordförande omvaldes Conny Olsson
Val av 2 ledamöter på 2 år
Beslut: till nya ledamöter på 2 år
omvaldes Magnus Ekwall och
nyvaldes Nicklas Björö
Revisor på ett år
Beslut: till revisor för ett år omvaldes Jörg Jönsson
Revisorsuppleant på ett år
Beslut: till revisorsuppleant, för ett år, omvaldes Conny Obrell
Valberedning för ett år – tre personer
Beslut: till valberedning omvaldes Kent Hansson, Mattias Nilsson
samt nyvaldes Tobias Lundström.
Kent utsågs till samordnare för valberedningen
Val av ombud till Svenska Förbundets Årsmöte
Beslut: till styrelsen uppdrogs att själv utse två stycken ledamöter att representera.

§ 15. Övriga frågor
A. Utskick till klubbarna endast via Inter Net.
Beslut: att avvakta med frågan tills den behandlats av SSF:s årsmöte.
B. Samordnad resa till Senior VM i Danmark.
Beslut: att nytillträdda styrelsen fick årsmötets uppdrag att arrangera en samordnad bussresa
till Senior VM i Danmark till hösten.
C. Seminarium den 3 maj i Malmö.
Maria Eriksson presenterade slutligen att det finns en planering samt inbjudan inför
ett seminarium hos Malmö AK i Malmö den 3 maj. Inbjudningar kommer att göras till
samtliga klubbar samt givetvis presenteras på hemsidan
D. Mötesordföranden företog en utförlig genomgång av alla de motioner som inkommit till SSF
och som behandlats.
Det blev en lång och het debatt ang motionen nr 3, att publcera New Power i elektronisk
form.
Beslut: att delegaterna tar med sig tankarna och ideerna till SSF:s årsmöte.
E. Leif Waldeck, tog upp frågan ang bänktävlingar utan bänkpresströja samt domarnas mycket
varierande bedömningar i bänkmomenet.
Beslut: att också denna diskussion skall tas upp på SSF:s årsmöte.
F. Rolf Ullman 75 år
Ordföranden föreslog att 500 kr insättes på Ungdomsfondens konto, för uppvaktning från
SydSvenska Styrkelyft Förbundets Årsmöte.
Beslut: att Magnus fick i uppdrag att inbetala 500 kr till Ungdomsfonden med märkningen
"Rolf Ullman 75 år" som gratifikation från årsmötet med SDF.
16. Utmärkelser..
Innan avslutningen passade omvalde ordföranden på tillfället att tilldela Leif Waldeck och
Stefan Jamroz Jr, distriktsförbundets hedersstandar för deras idrottsliga meriter under senaste
verksamhetsåret.
Avgående ledamoten Tobias Lundström erhöll en blomsteruppsättning för sitt engagemang i
Styrelsen. Helene Johage från Svenska Styrkelyftförbundet, förärades en Skånsk Spettekaka som
ett litet minne av deltagandet i distriktets årsmöte.
§ 17. Avslutning
Mötesordförande tackade för att han på nytt får förtroendet att leda Sydsvenska Styrkelyftförbundet och
dess styrelse under ytterligare ett år. Mötet avslutades med ett tack till de församlade för visat intresse i
årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet,

Leif Waldeck
Mötessekreterare

Justeras

Conny Olsson
Mötesordförande

Lennart Engbe
Justerare

Richard Fredriksson
Justerare

