Protokoll fört vid
styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar § 73 – 84.
Datum:
Plats:

2003-10-07
Folkets Hus i Lund

Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Niklas Björö
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Revisor
Conny Obrell
Webbmaster
Dimitrios Papapanagiotou Gäst

§ 73. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till Lund och dagens sammanträden.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 74. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna.
§ 75. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokolljusterare Maria.
§ 76. Aktuell ekonomisk rapport
A. Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
§ 77. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden genomgick alla de skrivelser som ankommit.
Lyftaridrottens Ungdomsfond informerar om sin verksamhet samt vill få in ek bidrag.
Beslut: att inbetala 500 kr till Lyftaridrottens Ungdomsfond
Uppdrogs till Magnus
Fadderträff i Lund, SISU / Skånes idrottsförbund, 14 oktober.
Beslut: Conny Olsson närvarar på mötet.
B. Skickade.
Conny Olssons deltagande på fadderträffen är anmält.

C. E- mail.
Ordföranden, avslutade med en snabbgenomgång av alla de oändligt många e-mail som sänts och ankommit.
§ 78. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade det nya rekord som anmälts skriftligt.
Beslut: rekorden godkännes.
§ 79. Hemsidan på Internet
En del förbättringsförslag har inkommit till webbmastern och förändringar kommer att ske.
§ 80. Rapporter.
A. Veteran-SM samt presskonferensen.
Magnus, rapporterade att tävlingen, arrangerades av Malmö AK, flöt fint och var mycket uppskattat av de
tävlande och publiken.
Conny Obrell skrev en artikel om tävlingen som har skickats till NEW POWER.
Tyvärr dök ingen press upp på presskonferensen.
B. Stegledarutbildningen, Jönköping 30 – 31 augusti
Dimitrios Papapanagiotou berättade om utbildningen och vad fokus kommer att ligga på utbildningsmässigt i
Sverige, framöver.
C. Domarutbildning 13 – 14 september
Ordföranden rapporterade , att under domarutbildningen hade vi bara en representant från distriktet. Men
denne klarade tyvärr ej slutprovet.
D. Seminarie 4 oktober i Helsingborg
Trots utskick till samtliga klubbar i distriktet så kom det endast in tre anmälningar och seminariet ställdes in.
Eventuellt ska dessa tre kunna skickas på liknande seminarie i annat distrikt i mån av plats.
E. Nytt från SSF:s Planeringskonferens 27- 28 sept
En helt ny Veterankommitté har bildats med Conny Olsson som ordförande samt tre
ledamöter, varav en dam..
George Boström, Rudiger Hopp och Angelique Conrads.
F. Ev. läger 2004
Maria presenterade två förslag på läger för i första hand ungdomar och juniorer.
Beslut: Maria och Nicklas arbetar vidare med komplett programförslag till nästa sammanträde.
G. Övrigt – motion till SSF
Leif Waldecks motion angående bänkpresströjan, har översänts till SSF, för beredning och fastställande vid
årsmötet 2004.
§ 81. DM-arrangemang
A. Inbjudan DM för SL 11- 12 oktober i Olofström
Ordföranden, företog en ordentlig genomgång inför allt som måste fungera under arrangemanget. Kostnad för
lokal har uppkommit med 1.600 kr.
Beslut: att förbundet går in och täcker kostnaden på 1.600 kr.
B. Bänk-DM i Helsingborg
Inga anmälningar har inkommit än och inga frågetecken finns, således inte ännu.

C. Beställning av priser mm.
Magnus, noterade att priserna är beställda och ska vara till förfogande i tid.
§ 82. Övrigt
A. Dags att söka veteranbidrag, en ansökan har inkommit.
Beslut: vid årets sista sammanträde
B.

Beslut: Ansökan om bidrag för årets aktiviteter ska skickas till SSF
efter SL-DM, uppdrogs åt Magnus.

C.

Beslut: Sydsvenska Styrkelyftförbundets årsmöte kommer att infalla
lördagen den 28 februari 2004 på Folkets Hus i Lund,
Medeltidssalen med start klockan 11.00.

§ 83. Nästa sammanträde
Beslut: samling den 11 december 17.00 hos Malmö AK, för gemensam
måltid och därefter sedvanliga förhandlingar
.
Valberedningen kommer också att inbjudas till måltiden.
§ 84. Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksammat intresse och förklarar mötet för avslutat.
Vid protokollet

Niklas Björö
Sekreterare
Justeras

Conny Olsson
Ordföranden

Maria Eriksson
Justerare

