Protokoll fört vid
styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftsFörbundet
Omfattar § 42 – 52.
Datum:

2004-12-09

Plats:

Malmö Atlet Klubb

Närvarande: Maria Eriksson
Conny Obrell
Magnus Ekvall
Niklas Björö
Gäster:
Rikard Andersson
Kent Hansson

§ 42. Mötets öppnande
Vice ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till sammanträdet.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 43. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna.
§ 44. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokolljusterare Maria.
§ 45. Återblick från förra klubbledarträffen
PR- kommiteen, inget intresse har framförts till Kent Hansson. Tidigare förslag om en tävling i
stadsmiljö i samband med Malmöfestivalen avfärdas med tanke på problem att få tävlingen
saktionerad samt att den inte möter folk som skulle vara intresserade av SL.

Förslaget om att köra serietävlingarna tillsammans som på DM tas upp på årsmötet då
förhoppningsvis fler klubbrepresentanter är närvarande.
§ 46. Kommande utbildningar
Många anmälningar har inkommit till bänkseminariet med Kenneth Matsson. Tidigare
anmälningstak höjs till som många som lokalen rymmer.
Detta seminarium kommer att följas upp med seminarium för knäböj och marklyft.

§ 47. Invägningen vid Bänk-DM
Rikard Anderssons inlägg angående Johnny Wahlqvists invägning på Bänk-DM i Ramdala har
tolkats på olika sätt. Rikard ville att poängen skulle vara rättvis så att rätt segrare skulle koras. Det
var inte heller meningen att det skulle vara kritik mot Ramdala. Rikard ber Ramdala om ursäkt
och nu utreds invägningen av SSF.
§ 48. Ramdala IF 65 år
Förbundet sätter in 500 kr på lyftidrottens ungdomsfond som uppvaktning till denna fina
ungdomsförening.
§ 49. Rekord
Conny Obrell redovisar nysatta rekord.
Beslut: Bifoga rekorden till protokollet.
§ 50. Övrigt
Conny informerar om de nya ålderindelningarna som kommer att träda i kraft 2005 och
om hur utgivningen av förbundstidningen kommer att ske.
Malmö satte samman en DVD från SL-DM till försäljning, detta uppskattades mycket av
mötesdeltagarna.
§ 51. Nästa sammanträde.
Ordföranden återkommer med kallelse.
§ 52. Mötets avslutande
Vice ordföranden tackar för visat intresse önskar gott slut samt förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet
Niklas Björö
Sekreterare

Justeras

Maria Eriksson
Justerare

