Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Svealands Styrkelyftsförbund
Tid: tisdag 18 april kl.19.00
Plats: Medborgarhuset Hägersten

Närvarande styrelse:
Per Nilsson, ordförande, Georg Boström, ledamot, Conny Blomgren, ledamot, Elvelind Grandin, suppleant,
Mattias Nilsson, ledamot, Helén Johage, kassör, Mats Löfström, sekreterare/suppleant
Närvarande röstberättigade föreningar:
Göran Björkman, Stockholms Atletklubb
David Johansson, Stockholms Atletklubb
David Jonsson, Stockholms Atletklubb
Emma Philipsson, Väsby AK
Ulf Branheim, Täby AK
Thomas Svensson, ASK Eskilstuna
Johan Carlsson, ASK Eskilstuna
Patrik Kling, Södra TK
Arnold Boström, Södra TK
Thomas Adler, Södertälje AK
Stefan Eklund, SPIF
Daniel Eklund, SPIF
Joakim Wång, Gnesta Gym
Jimmy Werner, Gnesta Gym

§1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Årsmötet beslutar
Att fastställa följande röstlängd
9 klubbar representerade, Sundbybergs Tyngdlyftningsklubb utan rösträtt (två
från STK närvarande, men båda medlemmar i ÖSSF:s styrelse).
§2. Fastställande av föredragningslista
Årsmötet beslutar
Att godkänna föredragningslistan
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet beslutar
Att mötet utlysts enligt stadgar, på utsatt tid, via hemsida och kallelse via
ordinarie postgång samt e-post.
§4. Val av mötesordförande
Årsmötet beslutar
Att välja Per Nilsson
§5. Val av mötessekreterare
Årsmötet beslutar
Att välja Mats Löfström

§6. Val av protokollförare samt rösträknare
Årsmötet beslutar
Att välja Stefan Eklund, SPIF, och Thomas Svensson, ASK
§ 7. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Peppe Nilsson redogjorde för verksamhet, deltagande och framgångar på 2013 års tävlingar
samt för ÖSSF:s domarstatus och rekordarkiv.
B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
ÖSSF:s kassör Helén Johage: Årets största utgift var stadsmatchen (mellan Stockholm,
Helsingfors, Tallin) plus att det funnits en släpande skuld för 2012 års Word Cup. Helén
påpekar att det nu är extremt viktigt att klubbarna betalar medlemsavgifter till SSF eftersom
ÖSSF:s intäkt står i omedelbar relation till den.
C) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Arnold Boström tillstyrker att balansräkningen fastställs och att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Revisorn föreslår styrelsen ansvarsfrihet för perioden revisionen avser
Årsmötet beslutar
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§9. Fastställande av medlemsavgifter beslutas av Svenska Styrkelyftförbundet (1/3 av
klubbarnas medlemsavgifter).

§10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
Helén Johage redogjorde för plan, att budget bör kunna hamna på 55 tusen i intäkter.
Tävlingsverksamheten beräknas till ca 20 000, läger, reskostnader, administration, lokal mm
tillkommer enligt beräkning av budget. Revisor Arnold Boström föreslog att vi bör budgetera
ytterligare 10 000 till lägerverksamhet.
Årsmötet beslutar
Att följa revisorns förslag och godkänna en underfinansierad budget.

§11. Behandling av styrelsens förslag
Styrelsen hade två förslag:
1. Att det från som det nu står – att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, till att det ska
stå ordförande plus 4-6 ordinarie ledamöter.
Årsmötet beslutar
Att att tillstyrka förslaget
2. Förslag till hedersledamot, Björn Sörensen. Mötet tillstyrkte detta och Björn fick
också en plakett för förtjänstfulla insatser.
Årsmötet beslutar
Att välja in Björn Sörensen till hedersledamot som tilldelades en plakett
för förtjänstfulla insatser.
§12. Val av styrelseordförande för en tid av ett år
valberedningen föreslår Per Nilsson
Årsmötet beslutar
Att välja Per Nilsson till ordförande
§ 13. Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår Mattias Nilsson, Elvelind Grandin och Mats Löfström
Årsmötet beslutar
Att välja Mattias Nilsson, Elvelind Grandin, Mats Löfström till ledamöter
§ 14. Val av revisor och revisorsuppleant
Valberedningen föreslår till revisor Arnold Boström och till revisorsuppleant
Lars-Göran Emanuelsson.
Årsmötet beslutar
Att välja Arnold Boström till revisor
Att välja Lars-Göran Emanuelsson till revisorsuppleant
§ 15. Val av 2 ledamöter i valberedningen
Valberedningen föreslår Göran Björkman (sammankallande), Anna-Maria Nöglegaard
Årsmötet beslutar
Att välja Göran Björkman och Anna-Maria Nöglegaard

§15. Övriga frågor.
Emil Ahlin tog upp frågan om att Lidingö har svårt med sin verksamhet och har behov av
stötting i form av råd, dåd och att få samordna deltagande i serietävlingar. Peppe anser att
detta är en fråga vi bör arbeta med och arbeta fram en lösning på. Gnesta Gym har liknande
problem och önskemål. Elvelind Grandin tar på sig att göra ett inledande besök på Lidingö,
Conny Blomgren från Södertälje berättar att Södertälje AK stöttar Gnesta.

Det finns nu en regel om att varje klubbinom Svenska Styrkelyftförbundet som inte har ett
deltagande serielag betalar 1000:- extra i årsavgift. Arnold Boström anser att ÖSSF borde
tillsända SSF en skrivelse med tillägg att en sådan avgift inte bör belasta en klubb från år 1.
ÖSSF kommer att skicka en skrivelse till SFF:s förbund om att vi vill att regeln modifieras till
att inte omfatta nystartade klubbar.
ASK Eskilstuna har nyligen råkat ut för att bli anklagade för att inte ha betalt medlemsavgift
med krav och hot om påföljd i form av återsändelse av SM-medaljer i styrkelyft för U, J och
veteran, som visade sig vara felaktig. Detta har även hänt Extreme Power, eventuellt har
också Södertälje AK och Sundbybergs TK fått oberättigade krav. Från ÖSSF vill vi
ifrågasätta hur företrädare för SSF:s agerat i den här frågan.
Väsby har också fått en licensräkning som även inkluderat Västra AK.
Det uppkom en diskussion om huruvida Väsby AK kan ta på sig ett separat arrangemang för
DM i klassiskt. Diskussionen utmynnade i att Väsby och Täby tillsammans tar på sig DMarrangemang i styrkelyft. Eskilstuna tar på sig bänkpress-DM.
Björn Sörensen vill påpeka att det i Riskidrottsförbundets lista över dopingavstängda lyftare
för närvarande inte finns några från Östra Svealands Styrkelyftförbund.
Georg Boström avslutade mötet med att dela ut en plakett för förtjänstfulla insatser i distriktet
under 15 år till Arnold Boström, Helén Johage fick en plakett för 10 års insatser.
Georg berättar att klubbarna måste söka dessa utmärkelser och är välkomna att göra detta.

Vid protokollet:

Justeras:

………………………………………
Mötessekreterare: Mats Löfström

……………………………………….
Thomas Svensson

………………………………………
Justeras Helene Johage

………………………………………..
Stefan Eklund

