Styrelsemöte med Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: Helgen 23-24 juli 2011
Plats: Bolinder Munktell, Eskilstuna
Närvarande:
Ordförande

Kenneth Mattsson (KM)

Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamot
Kansli

Johnny Wiklund(JW)
Thomas Högberg (TH)
Patrik Björk (PB)
Karolina Arvidson(KA)
Patrik Thur (PT)
Johanna Sejnered (JS)

Anmält förhinder

Maria Johansson (MJ)

Paragraf: 76-101

§76

Mötets öppnande
Ordförande KM öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§77

Dagordning
KM läser upp dagordning som godkänns. Några punkter tillkommer

§78

Sekreterare för mötet
Styrelsen beslutar: Att utse Patrik Björk

§79

Protokolljusterare
Styrelsen beslutar: Att till protokolljusterare utse Johanna Sejnered

§80

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll ej utskrivet

§81

Regelverk Klassisk Lyftning
Styrelsen beslutar: Beslut tas att vi fortsätter tillämpa de regler som antogs vid
tidigare styrelsemöte vilket innebär att vi till skillnad från IPF:s internationella regler,
inte tillåter någon form av knäskydd. Förtydligande om detta publiceras på vår
hemsida med tanke på kommande SM/RM 2011

§82

Idrottslyftet
JS redogör för status gällande ansökningar ur Idrottslyftet. Underlag om detta bifogas
detta protokoll

§83

Planeringsträff
Mötet beslutar förlägga årets planeringsträff i Eskilstuna 23-25 september. Kallade blir
förutom styrelsen, anställd personal samt ordförande för de olika kommittéerna.
Budgetäskande för 2012 skall inkomma till denna träff.

§84

Fråga om avgifter veteran.
Fråga om veteraner skall betala både anmälningsavgift och dopingavgift själva väcktes.
Styrelsen ansåg att frågan skulle ses i ett helhetsperspektiv där även hela kommande
organisationen av veteranlandslaget bör ses över.
Styrelsen beslutar: Frågan hänskjuts och remitteras till Landslagskommittén. Svar skall
inkomma senast 16/9. KM tar kontakt med berörda parter.

§85

Ledamot till RF:s Skiljenämnd
Styrelsen lägger RF:s skrivelse till handlingarna utan synpunkter.

§86

Klassisk SL-Serie 2012
Styrelsen beslutar: Frågan remitteras till Tävlingskommittén. Förslag skall vara klart till
planeringskonferensen i september. Även distrikten kontaktas i frågan. KM tar kontakt
med berörda parter.

§87

Föranmälan av lag till serien
Styrelsen beslutar: Frågan remitteras till Domarkommittén

§88

Anmälan OS-Staden 2012
SSF visar sitt intresse och anmäler sig till detta evenemang. JW skickar in anmälan.

§89

SF-stödet; Ny bidragsmodell
Detta är ej en beslutspunkt utan bara information som styrelsen tagit del av.

§90

Publiceras ej, med hänvisning till personlig sekretess

§91

Förfarande vid mailsvar
Det inkommer en mängd mail i olika frågor till styrelsemedlemmar i frågor som berör
vår sport och enskilda händelser, Dessa skall ej besvaras enskilt. Styrelsen har vid
tidigare mötet antagit en praxis om styrelsearbetet där även denna punkt fanns med.

§92

Utbildning av Valberedningen
Fråga om att valberedningen skall genomgå en utbildning i sin funktion har
uppkommit.
Styrelsen beslutar: Detta är en fråga som handlas av JS och medel kommer reserveras
för utbildning och kurser för medlemmar i nuvarande och kommande valberedning.

§93

Utbildning av kanslist (ILP-utbildning)
Fråga om utbildning för JS.
Styrelsen beslutar: Medel kommer finnas för utbildning och kurser och JS får genomgå
ILP utbildning

§94

Sporrong
Webb-shop klar. Grundmall för hemsidan klar. JS följer med på Klassisk SM/RM i Lund
för att sälja in produkter och koncept. Förslag om att lämna ut ”gratisprodukter” och
förslag om musmatta finns. JS kollar pris och tar ansvar för inköp av detta.

§95

World Cup 2012
JW redogör för aktuell status och hur arbetet fortskrider. Live-Stream och SSF har haft
ett möte om webb sändning. I samband med SM i Lund kommer ett möte att hållas
med Östra Svealand (Björn Sörensen och Helene Johage) för att stämma av och se
vilka steg som skall tas framåt.

§96

Utmärkelser och statut
Karolina Arvidson och Maria Johansson har sett över det tidigare regelverket för statut
och presenterar ett förslag till omarbetning av detta.
Styrelsen beslutar: Nytt förslag till utmärkelser och statut antas.

§97

Ekonomirapport
TH redogör kortfattat för aktuell situation och belyser att ekonomin intäkter och
kostnader är enligt prognos. Halvårsbokslut presenteras och dessa underlag bifogas
protokollet som bilagor. Likviditeten är fortsatt mycket god. TH påtalar att vi under
början av året får in mycket av intäkterna som sedan skall fördelas som kostnader
under hela verksamhetsåret. Därför skall resultatet ses i sin helhet och hösten kommer
belasta resultatet helt enligt planerna.
Styrelsen beslutar: Att godkänna rapporten.

§98

Tjänstgöringsgrad Sportchef
Styrelsen har under året försökt utvärdera Sportchefsrollen och de viktiga funktioner
som skall ingå i tjänsten. Att tillsätta en tjänst på 50 % gör att ett flertal viktiga
funktioner inte hinns med och mot bakgrund av detta har styrelsen sett över alternativ
att öka upp tjänstgöringsgraden. TH har presenterat en ekonomisk ram för denna
kostnad och hur vi inom SSF kan hantera detta. Efter noga överväganden och
ekonomiskt tänk läggs förslag fram till utökad tjänstgöringstid.
Styrelsen beslutar: Efter noggrant övervägande både gällande ekonomiska
förutsättningar och tjänstens funktion beslutar styrelsen att tjänsten skall omfatta 75%
fast anställning samt 25% på projekt.

§99

Tillsättande av Sportchef
SSF har under våren och sommaren 2011 arbetat med att tillsätta tjänsten som
Sportchef. Tjänsten har utannonserats i diverse tidningar och utannonserats intern.
Det har funnits en mängd sökande både externt- och internt och det ar förekommit ett
flertal intervjuer dels via telefon för ett första urval men därefter personliga möten.
Tre personer togs ut till en sista omgång där hela styrelsen träffade slutkandidaterna.
Detta skedde söndagen 24 juli i samband med detta möte. Styrelsen har efter dessa
intervjuer noggrant diskuterat igenom dessa tre personers kvalifikationer och därefter
kommit fram till följande beslut.
Styrelsen beslutar: Efter noggrant övervägande och via majoritet beslutar SSF:s
styrelse att från och med september 2011 anställa Robert Eriksson som Sportchef hos
Svenska Styrkelyftsförbundet. Tjänsten är enligt beslut paragraf 98 tillsatt på 75% fast
anställning och 25% projektanställning. Övrigt gäller sedvanliga regler enligt vårt
hängavtal med Unionen. Tjänsten är tillsatt enligt kriterier där både externa och
interna sökanden funnits och tjänsten har varit tillgänglig att söka för alla personer
både utomstående och personer inom vår idrott.

§100

Nästa möte
Nästa möte är planeringskonferensen som hålls i Eskilstuna 23-25 september 2011

§101

Mötets avslut
KM tackar de närvarande och avslutar mötet.

_________________________
Kenneth Mattson / Ordförande

__________________________
Johanna Sejnered / Justeringsman

______________________
Patrik Björk /Sekreterare

