Distriktsledarkonferensen 2014
Plats: Munktell Arenan Eskilstuna lördag 5 april 2014
Närvarande:
SSF:s styrelse 2013, sportchef samt valberedning 2013.
Representanter för SDF enligt nedan:
Christoffer Liljeblad, Per-Erik Söderlund (Sydöstra), Patrik Karlsson, (Västra Svealand), Conny
Blomgren, Mats Löfström (Östra Svealand), Maria Johansson (Norra Norrland), Mikael Gradin, Jenny
Sellén (Mellersta Norrland), Kenneth Mattson, Lars Ahlqvist, (Västra Götaland), Benny Engberg,
Robert Klarkvist, (Södra Norrland).
Paragrafer
§1

Mötets öppnande
SSF:s ordförande Johnny Wiklund (JW) öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2

Godkännande av dagordning
Tidigare utsänd dagordning godkändes

§3

Val av mötessekreterare
Patrik Björk valdes till notera ned anteckningar

§4

Mötesnoteringar från 2013
2013 års mötesnoteringar fanns ej men mötet hade inget att erinra från föregående år

§5

Rapporter från SM-veckorna
Thomas Högberg gör en kort genomgång för kostnaderna för de två SM veckor som
varit, Falun och Halmstad år 2013 samt Umeå 2014. Webbsändningen kostar mycket
och dessa tävlingar är dyra men vi har tagit beslut om att tillsvidare fortsätta att delta
på SM-veckorna. Effekten av att synas i media och samordningsfördelar väger över
men diskussioner om huruvida vi skall vara med på både vinter och sommar veckorna
och om vi skall ”köra ihop” SL och SL-klassisk blir en fråga under år 2014. Detta skulle
spara stora kostnader för SSF.

§6

Genomgång av SSF:s ”Måldokument”
Robert Ericsson gör en större genomgång av det ”Måldokument” som tagits fram och
som styr vår verksamhet in i framtiden. Denna handling är en nedtecknad formulering
på arbetet som styr både SSF:s strategi men även hur vi når framtida mål och även
riktlinjer för sportchefens roll. Mötet uppskattar denna handlingsplan och att SSF har
en utstakad väg för att sporten skall växa och främjas i framtiden.

§7

Ungdomsverksamheten 11-13 år (Knattelyftning)
Jenny Sellén har en genomgång över detta projekt och hur denna tävlingsgrupp
fungerar i vårt seriesystem. Man har lagt ned ett stort arbete under 2013 för att få
detta projekt att fungera och i några regioner ser man redan nu en positiv trend.
Projektet kommer fortsätta även under år 2014 och medel har fonderats för att
arbetet skall kunna fortgå.

§8

Tävlingskalender
Johnny Wiklund (JW) meddelar att tävlingskommittén tidigare fått i uppdrag att se
över tävlingskalendern och antalet tävlingar under ett år mot bakgrund av att klassisk
lyftning ger fler mästerskapstävlingar. Styrelsen har inte fått svar från kommittén. JW
ger distrikten i uppdrag att fundera på detta och skyndsamt återkomma till styrelsen
med förslag och funderingar.

§9

Ekonomisk rapport
RE gör en genomgång av sin roll som anställd sportchef samt förklarar hur Projekt
2014 fortlöper. RE redogör och förtydligar hur upplägg och arbete fungerar och de
kriterier som används i projektets olika delar såsom elitsatsning, utbildningsinsatser
mm. En genomgång över de tester som påbörjats under 2012 på Bosön presenteras
och som är en del i Projekt 2014. RE förklarar vilka som deltar och syftet med hela
projektet. Vi kan konstatera att vi nu lyfter vår sport mot en högre dignitet och
professionalitet både vad beträffar arbetsmetoder och uppföljning. Mötet finner detta
både intressant och nödvändigt för framtidens styrkelyftning!

§10

Inkomna motioner till årsmötet 2014
Nr 1 (Från Örebro KK gällande V-ringade t-shirts)
Tävlingskommittén samt Domarkommittén yrkar avslag på denna motion med
hänvisning till att vi bör följa IPF:s internationella regler.
Styrelsen rekommenderar enhälligt avslag.

Nr 2 (Från Örebro KK gällande utökning till femmannalag i högsta divisioner)
Tävlingskommittén yrkar avslag på denna motion. Flertalet klubbar kan inte uppbringa
tillräckligt antal aktiva till detta.
Styrelsen rekommenderar enhälligt avslag men ger tävlingskommittén i uppdrag att
utreda denna punkt till kommande år.
Nr 3 (Från Sydsvenska gällande klass fast anmälan till Ung- SM)
Domarkommittén rekommenderar avslag på motionen vilket i detta beslut enbart
gäller ungdomar vid Ung-SM.
Domarkommittén förslår följande lydelse på denna motion. ”En preliminär anmälan till
viktklass görs när tävlingsinbjudan kommit ut. Vikt klass kan ändras fram till 7 dagar
innan tävlingen startar, då gäller klass fast anmälan. Förslaget gäller från den 7 april
2014 och tillämpas första gången vid Klassiska SM i Örebro 2014”.
Styrelsen rekommenderar oenigt bifall enligt skrivelse (förslag) enligt ovan. JS röstar
för avslag på både motion och tilläggsförslag. En utvärdering av detta bör göras framåt
för att se om detta kan införas på fler SM arrangemang kommande tävlingsår.
Nr 4 (Från Sydsvenska gällande klassiska rekord i samtliga kategorier som för
utrustning)
Tävlingskommittén yrkar bifall på denna motion. Tillstyrks av domarkommittén
Styrelsen rekommenderar enhälligt bifall till motionen att gälla efter 7 april 2014 om
även årsmötet godkänner denna motion.
Nr 5 (Från Sundsvalls AK gällande krav att registrera resultat som man ansökt
sanktion om)
Tävlingskommittén yrkar avslag på denna motion. Faller under
tävlingsbestämmelserna.
Styrelsen rekommenderar oenigt avslag med tre för avslag och tre för bifall och då
med ordförandes utslagsröst ger detta avslag. PB, PT samt JS röstade för bifall. Övriga
emot.

Nr 6 (Från Mellersta Norrland gällande möjlighet att väga om och att kunna gå upp
en viktklass på Ungdoms-SM)
Domarkommittén hänvisar till motion nr 3 som vi anser likvärdig.
Styrelsen rekommenderar oenigt avslag med fem för avslag och en för bifall. JS
röstade för bifall. Övriga emot. Utvärdering bör ske som påtalas under motion tre.
Nr 7 (Från Mellersta Norrland gällande klädsel i marklyft)
Domarkommittén yrkar på avslag med hänsyn till att vi bör följa IPF:s internationella
regler så långt som möjligt. Tävlingskommittén yrkade på bifall.
Styrelsen rekommenderar oenigt avslag. JS och PN röstade för bifall. Övriga emot.
Styrelsen rekommenderar att vi påbörjar en lobbying internationellt för att om möjligt
få upp denna fråga inom IPF och därmed en internationell regel i framtiden.
Nr 8 (Från Westbo AK gällande placering av Lag-SM finalen)
Styrelsen rekommenderar enhälligt avslag på denna motion. Lag-SM finalerna kommer
hanteras så att tävlingskommittén ordnar fram en lämplig arrangör. Då SSF bistår med
jury, domare och sekretariat kommer detta att finansieras med höjd startavgift.
Nr 9 (Från nuvarande styrelse gällande ändring i stadgar)
3 Kap Valberedningen

Nuvarande ordalydelse:
Senast 6 veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13
punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till
valberedningen.

Ändras till:
Senast 5 veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge
röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13
punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till
valberedningen.

Styrelsen överlämnar denna enhälligt beslutade motion till årsmötet för omröstning
och beslut.

§10

§11

Övriga frågor
•

Frågor om föredragningslista. Ola Arvidsson om detta och gör en
sammanfattning. Fråga om vi i framtiden skall vara ”fem till sju” (5-7)
medlemmar i styrelsen eller endast ”fem” (5) då det är enklare för en
valberedning i arbetet. Ändring kräver stadgeändring vilket innebär att detta
kan stadfästas endast med två på varandra följande årsmöte eller årsmöte
med ett extra insatt årsmöte. SDF:s representanter var enhälliga om att det
just nu bör vara oförändrat.

•

Fråga från Norra Norrland om Disciplinnämnden även skulle bli en
”Jämställdhetsnämnd” för arbetet i SSF med frågor och problem rörande SSF:s
arbete för jämställdhet enligt RF:s normer. Övriga SDF samt styrelsen var emot
detta och ansåg det redan finns en ”vilande kommitté” för detta och i så fall är
det bättre få aktivitet inom denna. Disciplinnämnden har redan specifikt vad
man skall arbeta efter.

•

Kommande träff för SDF representanter blir när styrelsen kallar till
planeringskonferens under hösten 2014

Mötets avslut
Ordförande JW tackar de närvarande och avslutar 2014 års SDF möte

Patrik Björk

