Styrelsemöte med Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: Tisdag 26 juni 2012
Plats: Telefonmöte
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)

Förhinder
Ledamot

Lars Göransson (LG)

§50

Mötets öppnande
Ordförande JW öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§51

Sekreterare för mötet
PB utses till sekreterare

§52

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll är utsänt för granskning och justering.

§53

Ansökningar Idrottslyftet
Huvudsyftet med detta extra möte är att behandla ansökningar till
Idrottslyftet. RE och JWe har sammanställt inkomna ansökningar med
rekommendation till styrelsen runt ansökan. Detta bifogas
mötesprotokollet som underlag. Styrelsen beslutar;
• Att tillstyrka ansökan från Oskarshamn samt Bergsjö
enligt rekommendation vilket innebär 100 000 kr till varje
förening
• Att tillstyrka Östersund och Kolbäck enligt
rekommendation vilket innebär 100 000 kr till varje
förening
• Att tillstyrka Träningsverkets IF enligt rekommendation
vilket innebär 25000 + 25 000 kr om villkor uppfylls
• Att tillstyrka Södra TK enligt rekommendation vilket
innebär 16 800 kr
• Att tillstyrka Lulea AK enligt rekommendation med 15 000
kr + 15 000 kr med förbehåll att den senare delen endast
utbetalas om man får minst fem damer till tävlingen enligt
ansökan

§54

Platsannons kanslist tjänst
Annonsutkast skickat till styrelse samt RE för synpunkter och vi
planerar annonsera efter sommaren. Annons i Eskilstuna Kuriren,
Svensk Idrott samt på vår hemsida.

§55

Domare till EM Tjeckien under juli
Björn Sörensen har på grund av sviktande hälsa avböjt att åka som
domare till EM. Styrelsen beslutar meddela EPF detta och påtala
sjukdom. Styrelsen beslutar att inte sända någon annan domare från
Sverige och detta kan komma ge SSF en bot om 250 Euro enligt EPF:s
regler. Denna kostnad kalkylerar vi med men skall påtala sjukdom
vilket vi anser vara giltigt skäl till avhopp utan straffavgift.

§56

World Cup
Ett flertal gratulationer har inkommit SSF från både våra
internationella organisationer, privatpersoner samt tjänstemän som
berömmer vårt arrangemang men framför allt framhäver vår webbsändning som oerhört professionell. SSF har satt en ny standard som
kommer eftersträvas på alla kommande evenemang internationellt.

§57

Övriga frågor
Executive domarkommittén: En rekommendation lämnas till
styrelsen om att Joakim Lakso skall ges tillfälle att döma upp till
internationell domare Kat 1. Styrelsen beslutar godkänna detta och
lämnar i uppdrag till PT som IPF Registrator att förbereda en lämplig
kommande tävling. Magnus Ekwall från Malmö skall enligt tidigare
styrelsebeslut ges möjlighet att examinera till internationell domare
Kat 2 vilket PB och PT förbereder.
Tidningen: Då tidigare redaktionsråd ej fungerade saknades material
för att ge ut vårt nummer före World Cup. Nu finns material och
tidningen kommer omgående gå i tryck. JS samt LG kommer gå in och
stödja arbete med tidningen under en period tills vi fått ett nytt
redaktionsråd.
Kansliets tider under semestern: Kansliet kommer vara stängt från
23 juli och tre veckor framåt. JWe annonserar ut detta på hemsidan. RE
är ledig under 6 veckor med start från vecka 27.

§58

Nästa möte
Nästa möte blir i Göteborg den 17-19 augusti med start kl 20.00 fredag
kväll

§59

Mötets avslutande
JW tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

______________________
Ordförande / Justerare Johnny Wiklund

_______________________________
Sekr/Protokoll / Patrik Björk

