Protokoll fört vid Styrelsemöte för Svenska Styrkelyftsförbundet på
MuntellArenan
2009-04-19.
Närvarande: Robert Eriksson, Tomas Högberg, Patrik Björk, Inta Ansevica,
Bengt Winbladh, Kenneth Mattson samt Johnny Wiklund adjungerande
(inbjuden) till mötet. Helene Johage deltar som G:s på mötet
§1
Mötets öppnande
Robert Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2
Dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes.
§3
Val av justeringsman
Till justeringsmän valdes Bengt Winbladh.
§4
Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll (planeringsmöte 18/4) fanns inte utskrivet så en kort
genomgång av punkterna repeterades av ordförande.
§5
Skrivelser
”Raw Championships”. Förfrågan från IPF om Sverige anordnar någon nationell
tävling enligt kriteriet ”Raw” (utan viss utrustning). Vi har svarat IPF att så
sker i det så kallade ”Norrlandsmästerskapet” samt att SSF ställer sig positivt
till internationella tävlingar enligt detta om så kommer framåt. Svaret har skett
på av IPF utsänd skrivelse.
§6
Rapporter från kommittéer
6:a Ekonomi/Kanslikommitté
Patrik Björk utses som personalansvarig för kanslifunktion samt
Generalsekreterare (G:s). En total genomgång av upprättade avtal och
funktioner planeras. Thomas Högberg kommer gå igenom föregående års
räkenskaper, skapa en ”ögonblicksbild” av vår ekonomiska status samt förbereda
för en budget till kommande extra årsmöte. Bengt Winbladh är behjälplig i detta.

6:b Landslagskommittén
Diskussioner om tävlingsverksamheten framåt. Beslut om att tävlingar och
utbildningar som är planlagda under första halvåret 2009 skall genomföras som
planerat.
6:c Domarkommittén
För att spara kostnader kommer ett flertal resor för våra domare att dras in, som
nämnt ovan Veteran-EM i Tjeckien och därefter får man se huruvida vi skickar
representanter till kommande större tävlingar och i så fall vilken ”representant”
som SSF tar ut att bekostas.
6:d Disciplinnämnden
Ett flertal ärenden ligger idag som måste snabbehandlas. Robert Eriksson tar
initiativ.
6:e Tävlingskommittén
Tankar kring SM-avtalet togs upp av Kenneth. Fråga huruvida IPF:s regelverk
kan anpassas mer i det svenska regelverket som har vissa avsteg från IPF.
Tankar finns om att till hösten lägga en större träff med ”Lyftarsverige” om
framtida SM, idéer om tävlingar mm. Detta kommer att planeras framåt hösten
och samtidigt vara beroende av ekonomin. En viktig fråga är att det idag inte
finns någon arrangör för årets Bänk-SM
6:f Utbildningskommittén (Inta)
Beslut togs om att denna kommitté måste börja fungera. Inta gör en personell
”inventering” av denna kommitté.
6:g ”Unga Ledare” (Inta)
Inget att rapportera
6:h Veterankommittén
Inget att rapportera. Några frågor runt ersättning till coacher där det enligt
uppgift skall finnas ett avtal som garanterar deltagande coacher ersättning för
inkomstbortfall. Detta avtal måste upphittas och gås igenom i sin helhet.
Dock fanns ingen från kommittén på plats för att rapportera eller bekräfta detta.
§7
Övriga Rapporter
Robert Eriksson rapporterade att vi sänder Patric Thur som ”Off-Rep” för SSF
till NPF kongressen som går i samband med UJ-Nordiska i Danmark kommande
helg.

”40-listan”. Någon i styrelsen bör hantera och vara uppdaterad runt denna.
Personen rapporterar också till Landslagskommittén om listan. Mötet beslutar
tillfråga Lars-Göran Emanuelsson som kunnig i frågorna runt WADA, doping
osv.
Helene tog upp skrivelse (NPF) gällande val av nyckelpersoner till styrelse vilket
kortfattat går ut på att ordförande samt Generalsekreterare väljs på samma
period. Patrik Thur skall som Off-Rep” på kongressen lyssna av och försöka få en
tydligare bild av vad man menar med detta då vi inte idag kan ta ställning på
den information vi har i dagsläget. Patric får återrapportera
E-postlådor skall nu fungera fullt ut och vara ”tömda” av tidigare styrelse. Vi
undersöker om man behöver fler ”postlådor” relaterat mot kostnad per
användare.
”Hall of Fame”. Willy Candemyr har nominerats till denna utmärkelse men
uppfyller inte EPF:s kriterier så styrelsen tar beslut om att SSF istället
nominerar honom för EPF:s ”National Award of Merits”. Robert tar sig an
ärendet.
”Adams”. En svensk lyftare är uttagen som klass A lyftare och skall rapportera
sina dagliga vistelser enligt dessa kriterier. Vi försäkrar oss om att så sker för
mot bakgrund av att Sverige tyvärr haft ett flertal dopingfall nu aktuella, vill vi
ej riskera ytterligare problem som kan leda till sanktioner mot landet. Lyftare
och dennes coacher kontaktas.
Beslut tages också att konstitueringsmötet justerar firmatecknare så att även
Generalsekreterare får teckningsrätt inom angivna premisser enligt
konstitueringsmötet.
§8
Övriga frågor
Mötet säkerställde att vi hade förstått innebörden av de beslut mötet tog om
inskränkningar i tävlingsverksamheten 2009. Detta var i stort
• Ingen förändring på första halvåret 2009 gällande tävlingar och övrig
verksamhet
• Ingen domare till Tjeckien (Veteran-EM) betald av SSF
• Ingen representation på World Games
• Inga deltagare till Senior-VM i Indien (New Dehli). Robert Eriksson
reserverar sig samtidigt att sända deltagare på grund av det oroliga läge
som råder där och säkerhetsaspekter runt detta.

• Styrelsen tog också ett ”Rambeslut” som generellt går ut på att om det blir
tre eller fler deltagare skickar SSF med en representant (coach/domare).
där SSF står för kostnaden. Detta gäller alla internationella tävlingar och
det är landslagsledningen som tar ut idrottsligt kvalificerade lyftare.
Innebörden är samtidigt att om färre än tre idrottsligt kvalificerade lyftare
inte deltar så åker ingen. Bengt Winbladh samt Patrik Björk reserverade
sig i frågan.
• Inventering av medlemmar i ”Unga Ledare” måste göras, kontakt med
distrikten skall upprättas. Målsättningen är att få in mer distriktsledare.
EPF-kongress kongress under Senior-EM som går i Ylitorneå (Finland). LarsGunnar Olsson samt Joakim Lakso åker som domare respektive coach och
representerar SSF och Sverige. Lars-Gunnar Olsson tillfrågas extra för att
säkerställa att vi deltager på plats.
§9
Nästa möte
Extra årsmöte hålles 23/5 2009 i Stockholm. Plats och tid återkommer vi med.
§10
Mötets avslutning
Ordförande Robert Eriksson tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat.
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