Det konstituerande mötet gick över i ett reguljärt möte 2013-04-04 §10-§ 14
§10. Fråga om vilka klubbar som betalt avgiften till Svenska Styrkelyftförbundet. Hur många
som gjort det är oklart eftersom distriktet inte automatiskt rapporterar detta. ÖSSF tar upp
detta med det nationella förbundet.
§11. Ekonomirapport;
Den ekonomiska rapporten som visades upp vid årsmötet repeterades.
Tillgångar: drygt 174 tusen kronor fördelade på checkräkning, bankkonto och
checkräkningskonto.
Föregående års arrangemang av Word Cup var en tung, men väntad utgiftspost. Vad det
slutar på är ännu inte helt klart.
Preliminär budget 2013-14
Föreslagen budget är endast riktlinjer för hela den totala verksamheten, där målsättningen
under verksamhetsåret är att inte överskrida årets totala intäkter, vilka beräknats till ca
42 000 kr.
Intäkter

Medlemsavgifter
Bidrag
Erhållen rabatt
Summa

12 000 kr
35 000 kr
18 000 kr (upplupen intäkt Bauhaus 2012 WC)
65 000 kr

Kostnader

Tävlingsverksamheten
15 000 kr
Upplupna kostnader WC 40 000 kr (ca)
Läger kurser 1 500 kr
Reskostnader
2 000 kr
Administration
500 kr
Möteskostnader
1 000 kr
Lokalkostnader
5 000 kr
Summa
65 000 kr

Frågan om vi ska behålla lokalen på Skridskovägen som i dagsläget kostar 5 tusen kronor. Vi
avgör det efter ett kommande möte i just den lokalen.
ÖSSF har haft en förräntning 2012 på eget kapital i storleken 2.500:- Tidigare år har
förräntningen utgått i stipendium till behjärtansvärda projekt. Styrelsen har för avsikt att
utse lämplig stipendiat med hjälp av distriktets föreningar. Informationen ska förmedlas via
hemsidan.
§12. Tävlingsverksamheten
Stadsmatchen avlöper 26, 27, 28 april, lag och coacher är utsedda av Per Nilsson, utförlig
rapport vid nästa möte.
Övriga frågor:

§13. Representant från ÖSSF vid SSFs distriktsledarkonferens/årsmöte 27 och 28 april; Per
Nilsson och Conny Blomgren.
Representanter vid Stockholmsidrottens och Upplands möten, Per Nilsson går i mån av tid.
§14. Datum för nästa möte fastställs till tisdag 30 april, klockan 19 i lokalen på
Skridskovägen.

Mats Löfström – mötessekreterare

Helene Johage – kassör / justeringsperson
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