Protokoll fört vid styrelsesammanträde
för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar § 1 -- 14
Datum: 2006-04-03
Plats: V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal
Närvarande:
Tony Ekblad
Magnus Ekvall
Maria Eriksson
Conny Obrell
Fredrik Holmqvist
Anmält förhinder:

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande. Tony Ekblad hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Dagordningsförslag
Beslutade att godkänna dagordningen.
§ 3. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare valdes Fredrik Holmqvist
Till Protokolljusterare valdes Maria Eriksson
§ 4. Föregående protokoll
Beslut: att godkänna föregående protokoll fört vid konstitueringsmötet 2006-02-19
§ 5. Aktuell ekonomisk rapport
Ekonomin i förbundet är mycket god.
Beslut: Att godkänna den ekonomiska rapporten.
§ 6. Skrivelser
A. Inkommen skrivelse om möjlighet att söka handslagspengar. Klubbarna anmodas att söka
dessa pengar. Mer info om detta kommer finnas på SSSFs hemsida

§ 7. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de 47 nya rekorden som anmälts.
Beslut: Att godkänna rekordrapporten.
§ 8. SSSFs Hemsida
Uppdateras kontinuerligt
§ 9. Rapporter
A. Info från tävlingskommittén. Förslag att höja kvalgränserna till SM. Om detta slår igenom
kommer de nya kvalgränserna att gälla från och med 2006-07-01.
B. Info från tävlingskommittén. Förslag att justera tävlingskalender.
C. Info från SSSFs representanter som deltog på SSFs årsmöte. Från domarkommittén,
finns förslag till SSF att följa IPFs regelsystem fullt ut. Domare i distriktet måste bli bättre på att
ställa upp vid SM – tävlingar.
§ 10. Lägerverksamhet
Ungdomslägret i Lund var mycket lyckat, ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt.
Undersöker möjlighet till läger till sensommaren eller tidig höst, beslut kommer senare.
Undersöker möjlighet till ett informationsseminarium, med innehåll om träning och kost.
§ 11. Ungdomar & Fond
A. SSSFs styrelse undersöker möjligheterna till att öppna en ungdomsfond i förbundet, detta
kommer i så fall att tas beslut om på nästa årsmöte 2007.
§ 12. Övrigt
Beslut: Att lämna punkten.
§ 13. Följande sammanträde kommer hållas fram till årsmötet 2007
2006-05-15_____2006-08-07_____2006-09-18_____2006-11-20_____2007-01-15
Årsmötet kommer hållas 2007-02-25 plats meddelas senare.
§ 14. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse, och avslutade mötet.
Vid protokollet
Fredrik Holmqvist
Sekreterare
Justeras
Maria Eriksson
Justerare

