Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: 2009-12-05
Plats: MunktellArenan Eskilstuna
Kl: 10.00 – 15.30
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Ledamot:
Generalsekreterare:
Kansli:
Valberedningens ordf.

Robert Eriksson
Kenneth Mattsson
Thomas Högberg
Johnny Wiklund
Helene Johage
Josephine Werngren
Willy Candemyr (deltog efter kl.13.00)

Anmält förhinder:
Ledamot
Ledamot
Ledamot:

Patrik Björk
Bengt Winbladh
Inta Ansevica

Paragrafer § 81 - 96
Antal bilagor 5 st

§ 81

Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Robert Eriksson

§ 82

Föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att godkänna föredragningslistan där samtliga beslutspunkter vid mötets öppnande ej
var fastslagna.

§ 83

Protokolljusterare
Styrelsen beslutar
Mötet utsåg ej protokolljusterare. I efterhand utsågs Thomas Högberg.

§ 84

Föregående mötesprotokoll
Inget tidigare protokoll gicks igenom

§ 85

Rapporter och kommittéer
GS kansli (bil.1)
Tidigare utskickat förslag från Generalsekreterare till styrelsen angående förbundets
verksamhetsplan, verksamhetsinriktning och värdegrund gicks igenom.
Verksamhetsinriktningen skall fastställas och vara klart i mars 2010 och sändas ut med
kallelsen till årsmötet. Dokumenten behandlar bl a;
* satsning på ungdomsverksamheten, jämställdhet och jämlikhet.
* Kostnadsfördelning och självfinansiering
Elitstöd (GS) (bil.2)
Nuläges presentation av Elitstödet. Till ovanstående datum har vi ej beviljats det stöd
som förbundet ansökt om. Riksidrottsförbundet har ej fattat beslut i frågan för något SF.
Beslut väntas i mitten på december. Som bilaga till denna punkt följer en
sammanfattning om Elitstödet i sin helhet.
Styrelsen beslutar

Att godkänna rapporten och fortsätta arbeta med grundförslaget till ett slutligt dokument
i mars 2010. Styrelsen avvaktar beslut om Elitstödet.
§86

Tävlingskommittén (bil.3)
U/J-SM kommer att gå 6-7/3 i Karlstad.
Lag-SM bör gå över lördag-söndag. Kommittén kollar över regelverket för
anmälan/avanmälan.
Beslutat: B-SM avskaffas.
Kommittén vill lägga frågan om endast ett bänkrekord istället för dagens två olika på
remiss till distrikten. Önskan avslogs.
Raw/klassisk SL-tävling i Umeå 2010. Kommittén samarbetar med klubbarna som tagit
initiativet om ett regelverk och utformning av tävlingarna till att bli riksmästerskap.
Styrelsen beslutar
Att godkänna rapporten enligt beslut i text ovan.

§ 87

Landslagskommittén (bil.4)
Joakim Lakso är förbundskapten för seniorer
Jouni Holmgren är förbundskapten för ungdomar och juniorer
Rüdiger Hopp är förbundskapten för veteraner
- Frågan om att tillåta bänkpresströja för ungdomar

-

Angelica Brage, Marcus Hirvonen och Fredrik Svensson har blivit inbjudna och
anmält till Arnolds Classic i USA.
Styrelsen beslutar
Att godkänna rapporten med följande beslut;
Ingen regeländring i de nationella reglerna ang bänkpresströja för ungdomar
Sanktion för deltagande i Arnolds Classic, helt på egen bekostnad utfärdas
tillsammans med ett klargörande av de tävlandes åtaganden.

§ 88

Disciplinkommittén
Styrelsen beslutar
Att utse Lars Göransson till ny ledamot i disciplinkommittén. Lars Göransson är till
yrket jurist och åklagare från Uppsala.

§ 89

Ekonomi (bil.5)
Budgeten för 2010 bereddes och utmynnade i ett förslag till en budget i balans (Se
bilaga 5).
Styrelsen beslutar att denna budget skall utgöra ett preliminärt utkast. Eventuella
justeringar kan komma att ske beroende på det slutgiltiga resultatet för
innevarande år och eventuell tilldelning av elitstödspengar.
Styrelsen beslutar
Att Godkänna rapporten
Beslutspunkter

§ 90

SSF:s Kostnader för EM Köping 2010 (ej inräknat landslag- coacher - domare)
Sekretariat Hans Boström
Time Marshal – en IT-domare
Webbsändning
Styrelsen beslutar
Att ovanstående kostnader skall beräknas och ingå i budget för 2010

§ 91

Kostnader för SM-tävlingar
För att kvalitetssäkra bör ansvarsfördelningen mellan arrangör och SSF ses över.
SSF har idag stora kostnader för SM-arrangemangen men inga intäkter då hela
anmälningsavgiften går till arrangörsföreningen. För att SSF i framtiden skall kunna
kvalitésäkra SM-tävlingarna behövs ekonomi därför föreslås i utredningen att intäkterna
skall delas mellan arrangerande klubb och SSF. SSF skall på det viset fortsättningsvis
kunna ta ekonomiskt ansvar för; sekretariat, domare, ev transport av utrustning,
webbsändning och medaljer.

Styrelsen beslutar
Att anmälningsavgiften på mästerskap höjs till 500 kr vilket delas lika mellan arrangör
och SSF. Samma avgift för alla ålderskategorier. Se över möjligheten till
stimulansbidrag för ungdomar till SM.
§ 92

Tävlingssanktioner
Sanktion för tävlande utomlands även icke landslagsuppdrag (ER-equpment,
distriktslandskamp, stadsmatch, Arnolds Classic mfl tävlingar), skall sökas via kansliet
och beviljas av Tävlingskommittén. Sanktion gäller samtliga uppdrag så som tävlande
och domare.
Styrelsen beslutar
Att ej ändra redan befintlig regel, bestraffning kan bli påföljd då detta ej följs.

§ 93

Årsmöte söndag 18 april 2010
Styrelsen beslutar om följande kostnader
SSF bekostar hotell för distriktsrepresentanter en natt (17-18 april)
SSF står för mat lördag och söndag (17-18 april)
Distrikten bekostar och ombesörjer själva sina resor till årsmötet
Reskostnaden kan äskas i samband med distriktsbidraget
Punkter till distriktsledarkonferensen lördag 17 april
Utbildning – Patrik Thur/Helene Johage
Antidoping – Robert Eriksson
Barn och ungdomsverksamhet – Helene Johage/Patrik Thur
Distrikts Mästerskapen – Västra Svealand (att och hur arrangera, kostnader mm)

§ 94

Föreningsavgift till förbundet
Styrelsen beslutar att se över förslag om höjd årsavgift.

§ 95

Distriktsbidragen
Styrelsen beslutar
Att distriktsbidragen skall baseras på utförd verksamhet och redovisning av tidigare
beviljade medel.

§ 96

Julöppet på kansliet
Styrelsen beslutar
Att kansliet är stängt röda dagar samt dag före röd dag. För att kunna intensifiera
arbetet med nya hemsidan har kansliet ingen telefontid fom 23 dec tom 10 jan. E-post
kommer att läsas under denna tiden.

Bilaga 1o 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

– Generalsekreterare
– Tävlingskommittén
- Landslagskommittén
- Ekonomi

_____________________________
Helene Johage / Generalsekreterare

_____________________________
Robert Eriksson / Ordförande

______ __________________
Thomas Högberg/ Justeringsman

