Styrelsemöte med Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: Helgen 17-19 augusti 2012
Plats: Göteborg
Medverkande:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kansli
Sportchef
Ledamot

Johnny Wiklund (JW)
Thomas Högberg (TH)
Patrik Björk (PB)
Patrik Thur (PT)
Jenny Sellén (JS)
Josephine Werngren (JWe)
Robert Eriksson (RE)
Lars Göransson (LG)

§60

Mötets öppnande
Ordförande JW öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§61

Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes

§62

Sekreterare för mötet
PB utses till sekreterare

§63

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes

§64

Ekonomisk Rapport
TH redogjorde för en nulägesanalys. Vi har god likviditet och
resultatnivå följer budget. Avstämning för World Cup pågår där vi dels
har kvar att inventera försäljning i vår shop men även ha en
avstämning med Östra Svealand. I dagsläget ser det dock ut som vi
hållit budget för kostnader till World Cup. Ekonomin är i god
kondition och vi följer våra planlagda uppställda mål.

§65

World Cup
Som även nämns under punkt 64 (ovan) så pågår en
slutsammanställning av World Cup. Vi har ej fått någon inventering
utförd av Sporrong på vårt inneliggande lager och det finns oklarheter i
mellanhavande som avtalats mellan SSF och ÖSSF i samband med att
ÖSSF åtog sig World Cup. En första analys tyder dock på att vi har
mindre kostnader än budgeterat och detta kommer slå positivt på årets
totala resultat. Glädjande är att det fortsatt komma positiva reaktioner
på tävlingen! JW, RE samt TH kommer sammankalla ett möte med
företrädare för ÖSSF för att slutligt klargöra och reglera ekonomiska
mellanhavanden som finns framför

allt då gällande taxiresor som av representanter för länderna betalats
till ÖSSF direkt på plats istället för som avtalats till SSF via
”taxicheck”.
§66

Rapporter
a/ Sportchef
RE lämnar en kortfattad rapport på avgjorda tävlingar. Stora
framgångar på både Junior-EM samt EM-bänkpress. NM-SL kommer
avgöras kommande helg i Örebro och Sverige deltar med liten trupp.
Till Junior-VM i Polen sänds samma trupp som till EM samt
Alexander Eriksson som tagits ut som ”ny” i landslaget. I oktober
kommer en ”Steg-2 utbildning” för tränare och coacher gällande
”Barn- & Ungdomslyftning”. RE kommer kalla ledare i hela landet. Ett
nytt ”Kategori-A läger” skall genomföras under hösten. Datum ej satt
ännu.
b/ Domarkommittén
Joakim Lakso har tidigare godkänts av styrelsen att examineras till
internationell domare KAT 1 domare. Detta kommer ske under år
2013. Magnus Ekwall från Malmö kommer ges möjlighet att
examineras till internationell domare KAT 2. Även detta kommer ske
år 2013. Ett flertal domarutbildningar har genomförts under första
halvåret och vi har idag 15 stycken nya distriktdomare spridda i landet.
c/ Tävlingskommittén
SSF har tidigare diskuterat om att vi skall delta i SM-veckorna, både
vinter- & sommar från och med 2013 och framåt. Vid träffen med SDF
under våren fanns enighet om detta så SSF verkställer nu planerna fullt
ut. Styrelsen fattar beslut att delta 2013 och därefter utvärdera för
framtiden. Då dessa tävlingar är av Open karaktär har tävlingskommittén nu i uppgift att planera för ålderskategorierna som också
skall ha sina ordinarie SM tävlingar då dessa inte finns med under SMveckorna.
d/ Utbildningskommittén
Då diskussion pågår om sammanslagning alternativ nedläggning av
vissa kommittéer så får styrelsen arbeta vidare med hur denna
kommitté skall arbeta och besättas om den skall vara kvar i sin
nuvarande form. RE kommer dock tillsammans med JWe att revidera
nuvarande material inom bland annat stegutbildning. Mycket material
är fortfarande användbart men måste revideras och kompletteras. Detta
arbete skall vara klart under hösten 2012.
e/ Kansli
JWE är tillbaka efter semestern och arbete pågår nu som vanligt igen.

§67

Tidningen Svensk Styrkelyft
Styrelsen tillsätter en projektgrupp för att se över framtidens tidning.
Frågor finns om både antal utgåvor per år till vilka medier vi skall
exponera den i.

Kostnaden att producera vår tidning är hög så vi måste även ta med en
del ekonomiska aspekter i kommande diskussioner. Denna grupp skall
bestå av ordförande JS samt RE, JWe och LG. Analys och genomgång
skall vara klart till ekonomimötet den 8-9 december 2012. Kommande
ledare skrivs av JS (nr 4), LG (nr 5) samt PT (nr 6).
§68

Framtidsvision SSF
RE håller en föreläsning om SSF:s framtidversion för kommande 3-års
period samt inriktningen på sportchefens arbete. Detta material bifogas
som bilagor till detta protokoll. Styrelsen tar även beslut i följande
frågor;
• PT blir SSF:s representant mot Falun i SM-veckan vinter 2013.
• SSF söker bidrag från RF för projekt att slutföra uppdraget att
få alla föreningar att rapportera via OnLine som är en framtida
förutsättning för SSF att få medel från RF.
• Beslut om att SSF motionerar till kommande årsmöte gällande
en översyn av förbundsavgifter, anmälningsavgifter osv. PB
och TH gör en översyn av dagens nivåer, kostnadshöjningar
mm samt hur utvecklingen har varit på avgifter inom SSF
historiskt.
• LG får som uppgift att tillsammans med TH, RE och JS att
analysera och inventera hur våra medlemsföreningar finns
geografiskt. Vår målsättning är att öka antalet föreningar och
detta bör göras dels genom att vi fokuserar på vår idrott men
även bearbetar orter och städer där vi vet aktivitet finns men
inga föreningar.
• JS går in som stöd till Johan Swahn i Barn- &
Ungdomskommittén. Kommittén måste bli mer aktiv och
speciellt med tanke på 2013 års införande av ”11-års reglerna”
och hur detta skall funka i praktiken.
• Beslut om att Landslagskommittén i dess nuvarande form läggs
ned och ombildas till Elitkommittén. RE kommer som
sportchef vara huvudansvarig och övriga medlemmar (idag)
blir Micke Gradin samt Olof Wiklund.

§69

EU-bidrag
JS har undersökt möjligheten att söka EU-bidrag. Det finns möjlighet
att söka för projekt inom jämställdhet samt barn och ungdoms projekt.
JS kontaktar Johan Swahn för att se om detta kan passa de pågående
projekt som redan är i arbete och i så fall söka pengar via EU. JS
kommer hålla styrelsen informerad om detta arbete fortlöpande.

§70

Planeringskonferensen 2012
Till detta möte kallas, förutom styrelsen, även Elitkommittén, Rudiger
Hopp, Christer Högström, Johan Swahn samt Tommy Horwath. Vi

börjar med styrelsemöte från 8.00-9.30 för att därefter starta
planeringskonferensen.

§71

Övriga frågor
a/ Dopingavtalet
RE och LG har gått igenom avtalet och funnit att det inte finns några
juridiska hinder mot att arbeta efter detta avtal. SSF har redan i
utformandet av detta avtal tagit hjälp och råd från RF:s juridiska
expertis och LG anser att inga hinder finns att upprätta detta avtal
mellan parterna. Det har också inkommit ett antal frågor från
Jönköpings SK, (Björn Stolphammar), i ärendet som vi dels redovisar
men även besvarar nedan. Dessa frågor bifogas som bilaga till
protokollet också;
Vilken typ av dopingbrott ger ekonomisk sanktion?
Svar: Enbart bestraffning som ger avstängning på 24 månader eller
längre
Hur stort belopp skall utkrävas vid olika typer av dopingbrott?
Svar: Avstängning på 24 mån eller längre medför alltid ett belopp
motvarande Prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken 2010:110,
vilket i nuläget är 44 000 kr.
På vilka grunder fastställs storleken på ekonomisk sanktion?
Svar: Enligt Dopingnämnden utslag.
Vem eller vilka i SSF:s styrelse utdömer ekonomisk sanktion?
Svar: Styrelsen; vid omröstning se SSF: s stadgar 5 kap
Förbundsstyrelsen, § 3 Kallelse beslutsförhet och omröstning
Kommer juridisk kompetens finnas som stöd i SSF:s styrelsebeslut
om ekonomisk sanktion mot enskilda?
Svar: Dopingnämnden beslut ligger till grund för kommande beslut i
alla de fall som uppkommer.
Till vem skall man bestrida/överklaga ett beslut om ek. sanktion?
Svar: Lagen om skiljenämnd 1929:145 gäller om tvist uppstår.
Styrelsen tar beslut om att dels publicera dessa svar i mötesprotokoll
men även besvara Stolphammar direkt.
b/ Motion från Västra Götaland om egna sponsorer.
Motion/förslag har inkommit från Västra Götaland om att öka sin
egenfinansiering via egna sponsorer och reklamintäkter. Styrelsen
hänvisar till Tävlingsbestämmelserna 8:3. Där framgår att en sponsor
skall godkännas (nationellt) av SSF samt att en avgift om 1 000 kr
skall erläggas per sponsor.
c/ Sanktioner för att tillgodoräkna tävlingsresultat i seriesystemet

Styrelsen och RE förtydligar att man räknar resultat man uppnår på den
tävling man sökt sanktion för och detta resultat skall in i seriesystemet.
Att ”tävla om” eller välja ett resultat är därför förbjudet!

d/ Förtydligande gällande våra tävlingsbestämmelser
Vi förtydligar Antidopingsreglementet punkt 9.1 - 9.4 gällande
resultat, medaljer och rekord vid dopingavstängning.
e/ Framtida kommittéer
Elitkommitté ersätter tidigare Landslagskommitté
Utbildningskommittén skall omstruktureras (just nu vilande)
JS går in som huvudansvarig i Barn-& Ungdomskommittén
PB är huvudansvarig i Disciplinnämnden
Informations- & PR kommittén omarbetas till en marknadsgrupp
bestående av TH, JW, JWe samt Mats Löfström.
Tävlingskommittén består tillsvidare i sin nuvarande form.
Overaller
Inventering är gjord. Endast små storlekar finns i lager. JWe kontaktar
Rudiger Hopp för overaller till EM-Master.
Tävlingskalender
Tävlingsdagar för de ålderskategorier som ej deltager på SM-veckorna
måste skyndsamt bestämmas. RE klargör detta för tävlingskommittén.
Klassiska serien 2012.
Kommer ej vara någon enskild Lag-SM final i klassisk lyftning 2012.
Beslut om detta är redan tagit. Tävlingskommittén får inför år 2013
arbeta för både tävlingsdatum skrivs in i kalender samt att regelverk
och bestämmelser fungerar och är aktuella.
Idrottslyftet
En fråga från PT om ansökningsförfarande och handläggning av
Idrottslyftet bordläggs till kommande möten.
§72

Nästa möte
Nästa möte blir i samband med Planeringskonferensen vecka 37.
Denna kommer hållas i Eskilstuna helgen 14-16 september. Se även
under paragraf 70 Planeringskonferens.

§73

Mötets avslutande
JW tackar de närvarande och avslutar mötet.

______________________
Ordförande / Justerare Johnny Wiklund

_______________________________
Sekr/Protokoll / Patrik Björk

