Protokoll fört vid styrelsemöte med Östra Svealands Styrkelyftsförbund
2014-01-07 §45-53
Lokal: Skridskovägen , Hägersten
Närvarande: Per Nilsson, ordförande,Conny Blomgren, ledamot,Helén Johage,
kassör,Mats Löfström, sekreterare

§45. Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§46. Val av justeringsperson
Helene Johage valdes till justeringsperson
§47. Föregåendet mötes protokoll gicks igenom.
§48 Ekonomi
Helén Johage rapporterade att det bidrag på 10.000 – för Word Cup - vi väntat på från
Stockholmsidrotten godkänts och kommit in. I övrigt väntas endast några enstaka
kvitton från styrelsemedlemmar och en avstämningsverifikation från SSF för att 2014
års utgifter ska kunna summeras.
§48. Tävlingsverksamheten
Sedan senaste möte har STK i distriktet arrangerats ett SM i bänkpress för U, J och
Masters.
Stadskampen 2014
Tävlingsformen är klassisk. 5 herrar, 2 damer. Tallinn och Helsingfors har förklarat sig
intresserade. Peppe har föreslagit tävlingsdatum lördag 3 maj. Täby Atletklubb är
preliminärt arrangörsklubb. Tävlingsformen är klassisk.
§49. Lägerverksamhet
Första träff: lördagen 22 feb, värdklubb är Sundbybergs TK. Eventuellt tillfrågas
förbundets sportchef Robert Eriksson om eventuell medverkan. I syfte att göra dessa
möten optimala ska vi upprätta en frågelista om vad klubbarna vill ha ut av dessa träffar.

§50. Föreningsärenden
Med anledning av diskussioner på förbundsnivå åtar sig ÖSSF att stötta Roslagens
Lyftarförening i att skriva en ansökan för medlemskap i Styrkelyftförbundet.
Apropå vår idé om att inventera vilka klubbar i distriktet som betalt har vi stött på
problem, eftersom SSF:s kassör inte kan redogöra för vilka klubbar som gjort det 2013.

§51. Össf Årsmöte 2014
Datum: tisdag 18 mars. Preliminär plats: Medborgarhuset Hägersten. Björn Sörensen
tillfrågas om ordförandeskap.
Inbjudan till årsmöte läggs ut på ÖSSF hemsida och via e-postutskick till anslutna
klubbar.
Innan detta möte sammanställer Helén Johage erforderliga handlingar kring
verksamheten, Peppe skriver sammanfattning om det gångna årets tävlisngsinsatser.

§52. Förslag på ledamöter till SFF:s årsmöte
Datum under vecka 15 eller 16 i Eskilstuna. Representanter för ÖSSF: Conny Blomgren
och Mats Löfström.
Peppe: undersöker om Olof Wiklund är intresserad att nomineras av Össf till SSF
valberedning som kandidat till förbundsstyrelsen.
Mats: Undersöka om Karin Törnblom Franzén kan vara lämplig att tillfrågas som kandidat
enligt ovanstående.

§53 Nästa ÖSSF-möte:
tisdag 18 februari klockan 19 på Skridskovägen.

Vid protokollet, Mats Löfström

_____________________________________________________

Justeras, Helene Johage

_____________________________________________________

