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§ 43. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till Kolonilotten och aftonens sammanträde.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 44. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna.
§ 45. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Leif och till protokolljusterare Maria.
§ 46. Aktuell ekonomisk rapport
A. Kontoställningen
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.

§ 47. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden genomgick alla de skrivelser som inkommit.
Skrivelsen från Skurups KF, ang motion från Leif Waldeck, för bänkpresströjans vara eller icke
vara samt utanför de traditionella tävlingarna, bänkpresstävlingar utan bänkpresströja.
Beslut: att styrelsen ställer sig bakom motionen i vissa delar
att tillskriva SSF ang motionen
att ordföranden fick i uppdrag att sammanställa skrivelsen samt sända
denna via e-mail till ledamöterna för antagande vid nästa sammanträde.
Årsmötesprotokoll inkommet från Höllvikens AC
Fortbildning för domarna under hösten, från Leif Josefsson
Idrottsgalan i Malmö, från Skånes Idrottsförbund.
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
§ 48. 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 godkändes.
§ 49. Hemsidan på Internet
Ordföranden och webbmastern noterade att hemsidan blir allt mera omfattande samt håller en god
klass bland hemsidorna i Sverige inom ämnet styrkelyft.
Beslut: att lämna punkten.
§ 50. Rapporter.
A. DIM mötet i Malmö Rådhus den 23 april
Magnus och Conny rapporterade från Distrikts Idrottsmötet, som var ett led i RF:s 100- års
firande. Värdar var SISU och Skånes IF.

B. Seminariet den 3 maj hos Malmö AK.
Maria, rapporterade utförligt från den mycket lyckade sammankomst hos Malmö AK under
ledning av rikstränaren Kåre Lundgren. Hela 26 mycket intresserade åhörare deltog.
Conny Obrell har författat en artikel om Seminariet som ska publiceras i NEW POWER
och som finns på vår egen hemsidan samt tillsändas massmedia och SSF:s Kansliet.
C. Praktiktjänst från Malmö Högskola.
Magnus och Conny, föredrog denna rapportering ang nu avslutade praktiktjänsten med bl a
uppsökande verksamheter bland anslutna klubbar.
D. Stegledarutbildningarna
Tyvärr var Dimitrios Papapanagiotou tvungen att lämna återbud till aftonens sammankomst.
Beslut: att inbjudan Dimitrios till nästa möte och Klubbledarträffen för en utförlig
presentation av utbildningen m m
E. Domarkonferens 24- 25 maj.
Magnus rapporterade från konferensen som ägt rum i Stockholm. Bl. a. kommer det att bli
betydligt tuffare bedömningar vid höstens tävlingar.
F. Domarutbildning den 13- 14 september.
Magnus noterade att det verkligen är hög tid att rekrytera nya domare, detta kommer att göras vid
en gemensam utbildning.
Magnus lovar att återkomma i ärendet så fort han kan.
Beslut: att lägga ut en anmälningslista på hemsidan med uppmaningar att rekrytera
nya adepter till utbildningen den 13- 14 augusti.
G. Klubbledarträff i augusti.
Beslut: att arrangera och inbjuda till en Klubbledarträff hos Malmö AK den 20
augusti med start 18.00. Inbjudan lägges ut på hemsidan samt informeras
om via skriftliga inbjudningar.
H. Eventuellt läger.
Beslut: Maria fick i uppdrag att utarbeta förslag till nästa styrelsemöte.

I. Övrigt
Beslut: att lämna punkten

§ 51. Veteran SM hos Malmö AK den 30- 31 augusti.
Ordföranden noterade att han gärna deltager i en presskonferens, eftersom han sitter med i SSF:s
PR-kommitté.
Beslut: att Magnus inbjuder till en presskonferens i samarbete med Malmö AK:s
styrelse
§ 52 Inbjudan DM för SL den 11- 12 oktober.
Ordföranden genomgick den aktuella informationen som finns ang ett arrangemang hos Olofströms
FK. En absolut förutsättning är att anmälda klubbar har med minst 2 st klovare eftersom det inte
finns någon fungerande SL- sektion i arrangörsklubben.
Beslut: enhälligt beslöts att äntligen arrangera ett DM i Blekinge- hos
Olofströms FK.

§ 53. Inbjudan Bänk DM i Helsingborg den 1- 2 november.
Ordföranden noterade att arrangemanget äger rum på Idrottens Hus i Helsingborg.
§ 54. Bussresan till Veijle Danmark den 7- 9 november.
Ordföranden rapporterade att ovanstående datum är det som nu gäller för tävlingarna
Tyvärr har Niklas inte fått in några aktuella prisuppgifter för busskostnaderna ännu.
Beslut: att lägga ut en teckningslista på vår Hemsida med en sista
anmälningsdatum den 15 oktober.
att Syd Svenska Förbundet bjuder samtliga resenärer på lördagens
middag med en öl inkluderat.
att ordföranden via e-mail tar kontakt med Gösta Pedersen ang
förbokningar av 15 st dubbelrum samt en gemensam middag för
gruppen på lördagskvällen. Kostnaderna skall efterforskas.
att informera och fastställa samt fastställa resan på Klubbledarträffen
den 20 augusti.

§ 55. Övrigt
Maria informerade ang en stegledarutbildning som måste arrangeras under hösten för den
nyutbildade ledaren.
Beslut: att Maria och Dimitrios utarbetar förslag i ärendet.
§ 56 Nästa sammanträde
Efter djupdykning i almanackan bestämde vi att träffas den 20 augusti med start redan 15.00 hos
Malmö AK.

Dimitrios Papapanagiotou, steginstruktör, skall inbjudas till mötet.
§ 57. Avslutning
Ordföranden tillönskade alla en solig och varm sommarledighet samt tackade för uppmärksamheten
och förklarade mötet för avslutat.
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