Protokoll fört vid
styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftsFörbundet
Omfattar § 31 – 41.
Datum:

2004-11-06

Plats:

Malmö Atlet Klubb

Närvarande: Björn Ericson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Niklas Björö
Conny Obrell

§ 31. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till sammanträdet.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 32. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna.
§ 33. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokolljusterare Maria.
§ 34. Aktuell ekonomisk rapport
A. Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapport till protokollet.
B. Veteranstipendierna
1 st. Ansökning har inkommit.

Beslut: Bevilja stipendiaten med en senare bestämd summa.
§ 35. Skrivelser
Skåneidrottens årsgala har bjudit in. Tyvärr har ingen möjlighet att åka.
På SSF´s hemsida finns det två kurser utlagda vilket styrelsen vill uppmana folk att söka.
Bl a. grundkurs i SL, hur man arrangerar tävlingar, startar en klubb, mm.
§ 36. Rekordanmälningar
Conny Obrell redogör för de 46 inkomna rekordanmälningarna för perioden.
Beslut: rekorden godkännes.
§ 37. Rapporter
A. DM-arrangemang
Årets DM-arrangemang har fungerat mycket bra. Ett stort tack till Malmö AK och Ramdala
IF.
B. Lägerplanering inför 2005
Bänkpresslägret kommer att hållas av Kenneth Mattsson den 22/1, kl.1000-1600. Teori och
praktik.
Ansökan finns på hemsidan. Kostnad 50:C. Domarkurs
En domarkurs kommer troligtvis att läggas i Malmöområdet under januari månad.
§ 38. Årsmötet 2005
Årsmötet 2005 kommer att hållas den 19 februari i Helsingborg klockan 1100.
Samtliga motioner som ska behandlas av årsmötet ska vara inskickade senast den 19 januari.
§ 39. Övrigt
Utskick till klubbledarträffarna kommer utöver e-post att skickas med vanlig snigelpost för att alla
klubbar inte har tillgång till Internet.
För att få bättre uppslutning på klubbledarträffarna så förflyttas minst en träff till Blekinge 2005.
Björn kommer att göra klubbesök i klubbar som är på gång.

§ 40. Nästa sammanträde.
Nästa sammanträde blir den 9 december kl1900 i samband med klubbledarträffen.
§ 41. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för visat intresse samt förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Niklas Björö
Sekreterare
Justeras

Maria Eriksson
Justerare

