Protokoll fört vid Extra Styrelsemöte för Svenska Styrkelyftsförbundet
på Clarion Hotell i samband med Extra Årsmöte 090523
Närvarande: Robert Eriksson, Tomas Högberg, Patrik Björk, Inta Ansevica,
Bengt Winbladh, Kenneth Mattson, Johnny Wiklund, Helene Johage samt
Johanna Sejnered
§24
Mötets öppnande
Robert Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§25
Dagordning
Dagordningen upplästes och godkändes.
§26
Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Bengt Winbladh.
§27
Föregående mötes protokoll
Inget protokoll fanns från föregående möte fanns att tillgå.
§28
Skrivelser
Inga skrivelser fanns att behandla
§29
Rapporter från kommittéer
Inga rapporter fanns att behandla
§30
Övriga Rapporter
Inget att rapportera
§31
Övriga frågor
• Frågor från (bilaga 1) Kenneth Mattson gällande Junior-VM i Brasilien
Beslut togs att SSF bekostaren coach samt domare till Brasilien då det
räknas bli 8 till 9 anmälda lyftare som då åker på egen bekostnad.
• Fråga från Helene Johage gällande LOK-Stöd

Beslut om att det måste satsas på information till föreningar om vikten att
använda Idrott ”On-Line” då vårt stöd hänger på aktivitet. Robert Eriksson
kontaktar även Utbildningskommittén (Patric Thur) i ärendet
• Fråga om deltagande i Senior-VM, Indien.
Styrelsen beslutar att inte sända deltagare eller funktionärer
• Fråga från Johnny Wiklund om ”SM-Kontrakt”
Ett utmärkt förslag är framtaget av Johnny där SM arrangörer förbinder sig
att hålla en hög nivå och acceptera krav som arrangör. Styrelsen tar beslut
om att använda detta och man kommer läsa igenom förslaget för att se om
något bör tilläggas eller kompletteras. Beslut skall fattas nästkommande
möte
• Fråga om avgift för domare enskilt om 300 kr (ej IT-domare)
Mötet beslutar om en avgift på 300 kr för varje domare och detta skall gälla
2009. faktura på avgift skall faktureras ut snarast
§32
Nästa möte
Nästa möte är ej tidsatt men flertalet av styrelsen finns samlade i Jönköping
under Europamästerskapet så planer finns på ett möte då.
§33
Mötets avslutning
Ordförande Robert Eriksson tackade de närvarande och förklarade mötet
avslutat.
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