Protokoll fört vid Extra Förbundsmöte för Svenska Styrkelyftsförbundet
Plats: Clarion Hotel, Stockholm
Datum: 2009-05-23.
Tid: 12.30
Närvarande: bil 1
§11
Mötets öppnande
Robert Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§12
Dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes.
§13
Fastställande av röstlängd för förbundsmöte på grundval av den utav förbundsstyrelsen
upprättade röstlängden
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängd enligt bilaga 1 med 6 närvarande ombud.
§14
Fastställande av föredragningslista för mötet.
Mötet godkände föredragningslistan.
§15
Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet är kallat via utskick, annonserat via förbundets hemsida samt via information på ordinarie
årsmöte i april. Mötet godkände så var fallet och kallat i behörig tid.
§16
Val av mötesordförande
Björn Sörensen valdes enhälligt till mötesordförande

§17
Val av protokollsekreterare för mötet
Patrik Björk valdes till sekreterare för mötet

§18
Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt erforderligt
antal rösträknare
Till protokolljusterare valdes Helene Fallermo samt Joakim Laakso

§19
Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kapitlet
2 paragrafen

Förslag om ordförande samt 4 till 6 ledamöter röstades igenom. Den nya lydelsen blir därmed:
”Förbundsstyrelsen” som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt 4-6
ledamöter valda av förbundsmötet”
Beslut tog också att årsmötet väljer sekreterare vid årsmötet.
§20
Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod.
Kassör (interimsvald) Tomas Högberg föredrog lagd reviderad årsbudget och kort om ekonomisk
planering inför året enligt rambeslut. (bilaga). Information om extra tillskott av 100 000 kr som
skall utgå för elitsatsning. Information om kommande planeringskonferens under september
2009 för planering av verksamheten för år 2010.
§21
Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
Till denna post valdes Robert Eriksson
§22
Val av kassör, sekreterare samt fyra ledamöter
Till kassör valdes Tomas Högberg. Till sekreterare valdes Patrik Björk. Övriga ledamöter valdes
Bengt Winbladh, Inta Ansevica, Johnny Wiklund samt Kenneth Mattson.

§23
Avslutning

Förbundsmötets ordförande Björn Sörensen tackade för sig och överlämnade ordet till SSF:s
ordförande Robert Eriksson. Mötet tackade Björn Sörensen för att han ställde upp som mötets
ordförande och med detta avslutade Robert Eriksson ”Extra Förbundsmötet”.
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