Protokoll fört vid
Årsmötessammanträde
för Sydsvenska Styrkelyft
Förbundet
Datum:
Plats:
Tid:

2006 02 19
Borgmästaregatan 17, Karlskrona
1500 - 1700

Närvarande: Björn Erickson
Magnus Ekvall
Maria Eriksson
Niklas Björö
Conny Obrell
Jörg Jönsson
Tony Ekblad

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
revisor
adjungerad

Anmält förhinder:
Maria Eriksson
Kent Hansson

vice ordföranden
valberedningen

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna.
§ 2. Upprop och godkännande av fullmakter
Följande föreningar inlämnade fullmakter för rösträtt:
Höllvikens AC
TK Trossö
Malmö AK
HAK Greppet
Ramdala IF

Niklas Björö
Peter Bogren
Fredrik Holmqvist
Conny Olsson
Henrik Persson

Beslut: att fastställa röstlängden enligt ovan förda noteringar

§ 3. Dagordningsförslag och stadgeenliga kallande
Genomgång gjordes av dagordningen och godkändes av ledamöterna.
Mötet befanns stadgeenligt kallat, via ordinarie post, samt förbundets hemsida.

§ 4. Val av mötesordförande
Beslut: Björn Erickson valdes till mötets ordförande.
§ 5. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till mötessekreterare utsågs Niklas Björö och till protokolljusterare
utsågs Marko Koistinen och Mattias Nilsson.
§ 6. Verksamhetsberättelser för tiden 05 01 01 - 05 12 31
Beslut: bordlägges
§ 7. Förvaltningsberättelser för tiden 05 01 01 - 05 12-31
Förvaltningsberättelse redovisades av kassören Magnus Ekvall. Förbundet har bra med pengar, mer pengar
har dock används till läger.
Beslut: den genomgångna förvaltningsberättelsen, för året, godkändes
av ledamöterna.
§ 8. Revisorernas berättels för tiden 05 01 01 - 05 12 31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson.
Beslut: att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9. Ansvarsfrihet för tiden 05 01 01 - 05 12-31
Mötesordföranden noterade att revisorerna förordat ansvarsfrihet, för den avgående styrelsen, genom den
undertecknade revisionsberättelsen.
Beslut: ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret av mötesdelegaterna, för den
avgående styrelsen.
§ 10. Verksamhetsplan och årsavgift
Mötesordföranden genomgick styrelsens verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret samt noterade
medlemsavgiften på 600 kronor för distriktets klubbar.
Beslut: att fastställa den framlagda verksamhetsplanen
§ 11. Motioner och propositioner
Två motioner har ankommit till förbundet i tid och behandlats av styrelsen.
A. Separata DM för ungdomar och juniorer.
Beslut: Avslås. Svårt att hitta ännu en arrangör för ytterligare en tävling samt ungdoms- och
juniormedaljer delas redan ut på nuvarande DM.
B. Samtliga nummer av tidningen svensk styrkelyft ska komma ut i pappersformat.
Beslut: Bifalles. Motionen vidarebefordras till Svenska Styrkelyftsförbundets årsmöte.
§ 12. Val
A. Ordförande på ett år
Valberedningen, framför förslag till ordförande. Valberedningens förslag; Tony Ekblad.
Beslut: till ordförande på ett år valdes Tony Ekblad enhälligt.
B. Val av 2 ledamöter på 2 år
Valberedningens förslag; omval av Maria Eriksson och Conny Obrell.
Beslut: till nya ledamöter på 2 år
omvaldes Maria Eriksson och Conny Obrell.

C. Fyllnadsval
Valberedningens förslag på ersättare till Niklas Björö är nyval av Fredrik Holmqvist.
Beslut: till sekreterare på två år nyvaldes Fredrik Holmqvist
D. Revisor på ett år
Beslut: till revisor, för ett år, valdes Jörg Jönsson
E. Revisorsuppleant på ett år
Beslut: till revisorsuppleant, för ett år, valdes Leif Waldeck.
F. Valberedning för ett år
Beslut: till valberedning omvaldes Kent Hansson, sammankallande, samt nyvaldes Per
Håkansson och Johan Swahn
G. Val av ombud till Svenska Förbundets Årsmöte
Beslut: till styrelsen uppdrogs att själv utse representant till årsmötet.
§ 13. Övriga frågor
Beslut: att lämna punkten.
§ 14. Utmärkelser
Priserna från 2005 års serietävlande delas ut av Conny Olsson, som också själv fick utmärkelse för fina
prestationer i internationella sammanhang.
Ramdala IF via Jonas Forsmark fick standar för bra insatser i elitserien i styrkelyft.
Också Lunds TK fick standar men för deras ungdomssatsning.
§17. Mötets avslutande
Björn Ericksson tackar styrelsen för ett gott samarbete och lämnar klubban och ordförandeskapet till
Tony Ekblad. Björn passade på att önska Tony och den nya styrelsen lycka till.
Mötet avslutas med ett tack till de närvarande att de visat intresse i årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Niklas Björö
Mötessekreterare
Justeras

Marko Koistinen
Justerare

Mattias Nilsson
Justerare

