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Revisor
Webbmaster

§ 30. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till Olofström och dagens sammanträden..
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 31. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna..
§ 32. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokolljusterare Magnus.
§ 33. Aktuell ekonomisk rapport
A. Bidragsansökningar för Seminarie- och klubbledarkostnaderna.
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
B. SDF-bidragen från Skånes och Blekinges IF.
Bidragsförslaget från Skånes Idrottsförbund har mottagits och har glädjande nog höjts med
2000: till 19 200: -för år 2003, fördelat på fyra utbetalningar.
Inget meddelande ang bidragspengar har ännu inkommit från Blekinges IF.

C. Övrigt
Balansrapport
Magnus noterade att 15 000 :- har flyttas från postgiro till Skandiabanken för att få effektivare
ränta.
Ordföranden inflikar att förbundet har ett bra grundkapital.
§ 34. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden genomgick alla de skrivelser som ankommit.
Skrivelsen från Skurup KF, genomgicks mycket noggrant., för att försöka svara på frågorna:
Ordföranden noterade att de flesta frågorna, klargjorts via tfn samtal med Bengt- Ola Larsson samt
att övriga frågor ventileras under dagens sammanträde.
Logotypen som skall plockas fram ska genomgå en mindre justering ske innan den slutligen
läggs ut på Hemsidan..
För sent att göra något åt serieomgångarna för 2003 nu enligt kontakt med bland annat Willy. Detta
blir förhoppningsvis bättre nästa år.
Angående material för skolor och liknande så finns det inget befintligt som är aktuellt.
SSF:s PR-grupp jobbar vidare med detta.
Utbetalning av veteranstipendierna sker efter avslutad säsong.
Veteran-SM arrangeras av Malmö AK i deras egna lokaler 30 – 31 augusti. De mottager gärna
klovarhjälp för att få tävlingen att flyta så bra som möjligt.
Tryckfelsnisse i verksamhetsberättelsen gjorde att Johnny Wahlqvists SM-serie var mer
imponerande än vad den skulle. Det skulle vara Johnnys andra raka guld.
DM-arrangemangen glömdes bort på årsmötet. Ordföranden beklagar det inträffade.
Bänk-DM arrangeras av Helsingborgs AK/Greppet och SL-DM har för närvarande ingen arrangör.
Angående rullande schema för DM-arrangörer.
Beslut: ta upp frågan på kvällens Klubbledarträff samt för beslut på nästa styrelsemöte.
Ny medlemsklubb, Mörrums Styrkelyftsförening.
B. Skickade.
Ordföranden, rapporterade också vilka skrivelser med mera som sänts iväg under perioden.
C. E- mail.
Ordföranden, avslutade med en snabbgenomgång av alla de oändligt många e-mail som sänts

och ankommit

§ 35. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de nya rekord som anmälts skriftligt.
Det ständiga problemet med uteblivna skriftliga anmälningar påpekades ännu en gång av ansvarig.
Samt att tävlingsprotokoll måste bifogas med rekordanmälan.
Beslut: rekorden godkännes.
§ 36. Hemsidan på Internet
Beslut: att lämna punkten.
§ 37. Rapporter.
A. Veteranstipendier – korrigering
Jörg hade invändningar till texten som formulerats om hur veteranstipendierna ska utdelas.
Beslut: att justera beslutet § 12 A från Årsmötet, enligt följande
att budgeten för veteransponsringen för internationella tävlingar
NM, EM, VM samt 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.
att om eventuell veteransponsring från Svenska Styrkelyftsförbundet skulle
ske i framtiden, så utdelas inga pengar från det Sydsvenska Förbundet.
B. SSF:s årsmöte 22 –23 mars i Örebro
Ordföranden noterade att rapport från årsmötet är utlagt på Sydsvenska styrkelyftsförbundets
hemsida.
Värt att nämna är, Maria Eriksson blev vald som ordförande i valberedningen.
Leif Waldeck höll ett anförande angående bänktröjans vara eller icke vara.
Ingen omröstning skedde om sekreterarposten då Willy Candemyr drog tillbaka sin kandidatur.
C. Fadderträffen i Lund 15 april
Ordförande deltog som representant vid träffen.
Förslag som lades fram var att slå ihop SISU och Skånes IF.
Då med en budget som är av samma storlek som de båda idag har tillsammans.
Beslut: Sydsvenska Förbundets styrelse är för en sammanslagning.
D. Stegledarutbildningarna
Tyvärr var det bara Dimitrios Papapanagiotou som kom i väg på första kursen.
Stefan Bergquist kan p g a missad kurs inte fortsätta förrän nästa år.
E. Bussresan till VM i Danmark i november
Magnus hade gjort lite undersökningar vad gäller kostnaderna för boende och inträde.

Nu visade det sig att boendet skulle uppgå till ca 1100 svenska kronor för dubbelrum
per natt. Inträdet till tävlingen var chockerande nog gratis!
Niklas anmälde intresse för att forska vidare angående själva bussresan.
Ordföranden skulle se om möjlighet för eventuellt stöd från SSF och beslutades också att
ta upp frågan på Klubbledarträffen om intresse finns för resa till VM.
Slutgiltigt beslut tas på nästa styrelsemöte.
F. Domarfortutbildning
Magnus har haft dåligt med tid och har inte kunnat plocka fram ett förslag.
Magnus lovar att återkomma i ärendet så fort han kan.
G. Övrigt
Beslut: att lämna punkten
§ 38. Klubbledarträffen under aftonen
Dagordningsförslaget godkännes.
§ 39 Seminariet den 3 maj hos Malmö AK
Maria berättar intresset har varit mycket stort och att samtliga platser för seminariet är tillsatta.
Maten serveras från en cateringfirma.
Conny Obrell kommer att skriva en artikel om seminariumet som ska publiceras i NEW POWER
och på vår egen hemsidan samt tillsändas massmedia och SSF:s Kansliet..
§ 40 Övrigt
Conny Obrell påpekar och tycker att vi på distriktsnivå ska ha åldersindelning på damer.
Förslagsvis utvecklas med klasserna junior och veteran.
Maria har önskemål för ett seminarium och träningsläger i Danmark. Det ska behandlas vidare och
kan eventuellt ske våren 2004. Då flyttas eventuellt seminarium till hösten samma år.
§ 41 Nästa sammanträde
Efter djupdykning i almanackan bestämde vi att träffas den 4 juni för att grilla på ordförandens
kolonilott i Lund.
Kent Hansson, valberedningens ordförande och Dimitrios Papapanagiotou, steginstruktör, skall
inbjudas till mötet.
§ 42. Avslutning
Ordföranden tillönskade alla en Glad Påsk samt tackade för uppmärksammat intresse och förklarar
mötet för avslutat.
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