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Anmält förhinder:
§ 29. Mötets öppnande
Ordförande. Tony Ekblad hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.
§ 30. Dagordningsförslag
Beslutade att godkänna dagordningen.
§ 31. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: Till sekreterare valdes Fredrik Holmqvist.
Beslut: Till justerare valdes Maria Eriksson.
§ 32. Föregående protokoll
Beslut: Godkänna föregående protokoll fört vid styrelsemöte 2006-05-15.

§ 33. Aktuell ekonomisk rapport
Beslut: Godkänna rapporten på inkomna bidrag.
§ 34. Skrivelser
Tidigare inkommen skrivelse om ansökan om utmärkelse, beslut att godkänna ansökan.
Utmärkelsen kommer att delas ut i samband med DM-SL 2006.

Inkommet förslag på ny rekordblankett, beslut att godkänna blanketten efter en del mindre
justeringar,
§ 35. Rekordanmälningar
Beslut: Att lämna punkten, inga inkomna rekord under perioden.
§ 36. Hemsidan på Internet
Intresse för resan till VM i Norge är lågt, beslut att ta bort länken.
§ 37. Rapporter
A. SSF har beslutat att slopa telefonmöte med distrikten och att vid behov ha livemöte i stället,
och första mötet kommer ske 2006-09-16. SSSF kommer delta med minst en kandidat.
§ 38. Lägerverksamhet
A. Helsingborg säger sig fortfarande vara intresserade av att samordna ett läger för U/J, om detta
kommer att ske vet vi vid nästa möte som kommer avhandlas 2006-09-18.
B. Förslag på att anordna ett seminarium för alla på Malmö AK, seminariet skall i huvudsak
handla om kost och näringslära & Marklyft. Förslag på föredragshållare är bland annat Anki
Sundin, och planerat datum för detta skulle vara 2006-12-02. Vi återkommer med mer info om
detta på www.styrkelyftsyd.se.

§ 39. Ungdomar
A. Vi kommer jobba fram en pott avsedd för att premiera ungdomar & Juniorer. Detta kommer
presenteras på årsmötet 2007-02-25.

§ 40. Övrigt
A. DM arrangör för SL-2006 kommer bli Lund alternativt Höllviken. I skrivandets stund anmälde
även TK Trossö att dom kan ta det. Beslut tas på nästa möte.

§ 41. Följande sammanträde kommer hållas fram till årsmötet 2007
2006-09-18_____2006-11-20_____2007-01-15
Årsmötet kommer hållas 2007-02-25 platts meddelas senare.
§ 42. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse, och avslutar härmed mötet.

Vid protokollet
Fredrik Holmqvist
Sekreterare
Justeras
Maria Eriksson
Justerare

