Styrelsemöte med Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: Lördag 15 september 2012
Plats: Munktell Arenan, Eskilstuna
Medverkande:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Kansli
Sportchef

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

Anmält förhinder:
Ledamot

Lars Göransson (LG)

§74

Mötets öppnande
Ordförande JW öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§75

Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

§76

Sekreterare för mötet
PB utses till sekreterare.

§77

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll var utsänt och tidigare godkänt.

§78

Ekonomisk Rapport
TH redogjorde för en nulägesanalys. Fortsatt god likviditet och
resultatnivå i paritet med budget. Avstämning av World Cup pågår och
vi väntar på redogörelse av ÖSSF efter anmodan av SSF. En
kamerautrustning för vår ”Light Webbsändning” är inköpt. Denna
utrustning kommer finnas tillgänglig för arrangörer av tävlingar där
man önskar ha en webbsändning i egen regi. Ekonomin i full balans!

§79

Rapport från NPF kongressen
RE rapporterar från kongressen som hölls i samband med Nordiska
Mästerskapen i Örebro. Island har nu värdskapet under två år.
Mästerskapet för seniorer kommer hållas vart annat år och för
ungdomar och juniorer varje år. NPF kommer begära IPF-status på
Subjunior- och Junior tävlingen vilket då innebär att man i
fortsättningen då har möjlighet att sätta internationella rekord om det
samtidigt utförs dopingkontroller enligt krav.

En stor utredning av NPF:s ekonomi pågår där man kommer gå
igenom redovisningen bakåt eftersom det idag finns en redovisad brist
i räkenskaperna.
§80

Planeringskonferensen
Planeringskonferensen kommer genomföras lördag och söndag helgen
15-16 september i Eskilstuna.

§81

SDF:ens Årsmöten
Styrelsen beslutar att från år 2013 skall en representant från SSF:s
styrelse delta på respektive distrikts årsmöte. Lämpligt är att SSF:s
ledamöter planerar detta själva för bästa logistik och
kostnadseffektivitet.

§82

Övriga frågor
 JW informerar kort om IPF. Nyval av ordförande kommer ske i
Puerto Rico på VM-SL då nuvarande ordförande gått i förtid.
SSF har enats om ett namn till omröstningen.
 Sista ansökningsdagen till vår utannonserade kanslitjänst är 30
september.
 Det finns fortfarande ett antal föreningar som inte rapporterar
aktiviteter vi vårt On-Line system. Detta är allvarligt då
aktivitet är en av kriterierna för våra statliga bidrag. De
föreningar som inte åtgärdar detta och ej rapporterat in
verksamhet kommer få sina tävlingsresultat strukna.Nya
overaller skall köpas in till landslagen. Vår Marknads- & Pr
Kommitté skall undersöka möjlighet till utökad sponsring och
reklam på dessa nya overaller.
 SSF har fått önskemål att utreda om handikapplyftningen i
Sverige kan gå in under SSF:s ”paraply”. Svenska Handikapplyftning är idag i stort sett obefintlig och ingen organisation
finns under Svenska Handikappidrottsförbundet. SSF får
regelbundet frågor om dispenser för handikapplyftare som vill
vara med på bänkpresstävlingar arrangerade av SSF. Styrelsen
beslutar att PB arbetar vidare med frågan. Intresset i landet
måste undersökas och regelverket för handikapplyftning måste
jämföras med våra tävlingsregler. Idag finns dessutom ingen
licensierad domare som kan döma ren handikapplyftning.
 Styrelsen beslutar att omgående lämna in intresseanmälan att
anordna Bänkpress-VM 2015 samt Master-VM 2017.
Sundsvalls AK (2015) samt Örebro KK (2017) har visat
intresse att stå som lokal arrangör.







RE rapporterar kort om de aktiviteter som pågår. Laget till
Puerto Rico (VM-SL) är uttaget och endast två lyftare
representerar Sverige. Under hösten fortsätter läger- och
utbildningsverksamheten enligt fastlagd plan. Tävlingsbudget
för 2013 samt tävlingskalender skall utarbetas under helgens
planeringskonferens.
I början av oktober träffas de personer som skall arbeta med
rekrytering av tjänsten på kansliet.
PT rapporterar att det pågår både ”Bästa Klubben” utbildningar
och domarutbildning runt om i landet med bra utfall.
Ett förslag till tävlingskalender för 2013 lämnas till styrelsen
från Elitkommittén för godkännande. Styrelsen fattar beslut att
godkänna presenterad kalender. Elitkommittén presenterar
samtidigt förslag till reviderade tävlingsbestämmelser.
Styrelsen beslutar godkänna dessa förändringar. En större
förändring som samtidigt hänger ihop med tävlingskalendern är
att är att det från år 2013 endast är tre (3) serieomgångar mot de
fyra (4) som gäller för årets serie. Dessa reviderade
bestämmelser gäller från 2012-09-15!

§83

Nästa möte
Nästa möte blir i samband med Lag-SM finalen i Sundvall i december.

§84

Mötets avslutande
JW tackar de närvarande och avslutar mötet.

______________________
Ordförande / Justerare Johnny Wiklund

_______________________________
Sekr/Protokoll / Patrik Björk

