Protokoll fört vid
styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar §
Datum:
Plats:

2003-08-19
Malmö AK:s lokaler

Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Niklas Björö
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell

Revisor
Webbmaster

§ 30. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till Malmö 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. Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
Ordförande konstaterar att ekonomin är god.
§ 34. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden genomgick alla de skrivelser som ankommit.
Skånsk Idrottsgala har fått in få nomineringar.
Beslut: att nominera Johnny Wahlqvist för hans bronspeng på EM i SL.
B. Skickade.
Beslut: att lämna punkten.

C. E- mail.
Ordföranden, avslutade med en snabbgenomgång av alla de oändligt många e-mail som sänts och
ankommit. Samt nämner problemet många haft med datorvirus.
§ 35. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade det nya rekord som anmälts skriftligt.
Beslut: rekorden godkännes.
§ 36. Hemsidan på Internet
Beslut: att lämna punkten.
§ 37. Rapporter.
A. Klubbledarträffen 19 augusti
Endast en klubb anmäld. Diskussion varför intresset är så lågt för dessa träffar.
B. Stegledarutbildningen, Jönköping 30 – 31 augusti
Utbildningen där Maria är anmäld ligger samma helg som veteran-SM. Maria är därmed tveksam till
deltagande. Även Dimitrios Papapanagiotou kommer att deltaga.
C. Domarutbildning 13 – 14 september
Stor domarbrist i det SydSvenska förbundet. Styrelsen uppmanar klubbarna att utbilda egna domare.
Magnus kommer att ringa runt till de stora klubbarna och höra efter om det finns intresse.
D. Seminarie i Lund 4 oktober
Dimitrios Papapanagiotou kommer att hålla i seminariet som en del i hans utbildning. Seminariet
kommer framförallt rikta sig till coacher.
E. Nytt från SSF
Ordföranden berättade om den stundande planeringskonferensen i Stockholm.
Willy kommer stå kvar som mentor för Power.
En veterankommitté är under uppbyggnad.
Den medicinska kommittén kommer att bli en utbildningskommitté
Övre gräns för IT-domare i Sverige, 70 år.
Arrangör sökes till herr- och dam-SM i SL.
Kassören för SSF rapporterar att ekonomin är god.
F. Ev. läger
Beslut: att lämna punkten
G. Övrigt – motion till SSF
Leif Wahldecks motion angående bänkpresströjan godkännes av den SydSvenska styrelsen och
kommer att skickas till SSF tillsammans med Leifs insamlade namnunderskrifter.

§ 38. Veteran-SM, Malmö AK 30 – 31 augusti. Presskonferens.
Det är kallat till presskonferens inför veteran-SM. Platsen är hos Malmö AK den 27 augusti. Conny
Olsson och Björn Ericsson medverkar. Kanske också någon lyftare.

§ 39 Inbjudan DM för SL 11 – 12 oktober
Conny Obrell visar upp en mall för inbjudan till DM. Vissa kompletteringar ska göras.
§ 40 Inbjudan DM för bänkpress hos Helsingborgs AK 1 – 2 november.
Conny Obrell visar upp en mall för inbjudan till DM. Vissa kompletteringar ska göras.
§ 41 Bussresan till VM i Vejle, Danmark, 7 – 9 november
Endast 13 anmälda till resan.
Beslut: att ställa in resan p g a för lite deltagare.
§ 42. Övrigt
Beslut: att lämna punkten.
§ 43. Nästa sammanträde
Den 7 oktober klockan 1800 i folkets hus, Lund.
§44 Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksammat intresse och förklarar mötet för avslutat.
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