Protokoll fört vid konstituerande möte med Östra Svealands Styrkelyftförbund
2014-03-18 §11-19
Närvarande: Per Nilsson, ordförande, Helene Johage, kassör, George Boström, sekreterare,
Elvelind Nordström, ledamot, Mattias Nilsson, ledamot.

§11. Ordförande Per Nilsson förklarar mötet öppnat
§12. Till justerare valdes Helene Johage
§13. Genomgång av protokoll från årsmötet och konstitueringsmötet. Lades till handlingarna
med ett godkännande.
§14. Tävlingsverksamheten:
:1 Per Nilsson rapporterar om framgångar för ÖSSF:s lyftare vid Ungdoms-/Junior-EM i
styrkelyft i St Petersburg.
Ungdom: 3) Martin Engqvist 2) Matilda Wilmar
Juniorer: 1) Alexander Eriksson.
Styrelsen beslutar att premiera Europamästaren Alexander med utrustning till ett värde av
1000;- . Per Nilsson fick i uppdrag att kontakta eventuella sponsorer.
Styrelsen beslutar i mån av ekonomiska resurser att fortsättningsvis premiera Världs- och
Europamästare sammanlagt inom kategorierna Ungdom/Junior/Senior.
:2 Triangelkampen Stockholm-Helsinki-Tallin preliminärt 14/6 med Täby Ak som
medarrangör.
Per Nilsson ansvarig för laguttagningen 5 män och 2 kvinnor.
George Boström fick i uppdrag att ta fram ÖSSF-medaljer till lagen.
Domare: Lars-Göran Emanuelsson, Jury/Tävlingsledare: George Boström,
Sekretariatansvarig: Elvelind Nordström, Speaker: Mats Löfström/Helene Johage.
§15. Rapporter:
:1 Per Nilsson rapporterar från Stockholms Idrottsförbunds och SISU:s årsstämmor. ÖSSF
representerades av Per Nilsson och Elvelind Nordström.
Föreningar har generellt svårt att söka medel för aktiviteter pga komplicerade
ansökningsrutiner och regler. Styrelsen uppmanar våra föreningar att söka medel för
utbildning/studiecirklar.
:2 Svenska Styrkelyftförbundets årsmöte:
ÖSSF representerades av Conny Blomgren och Mats Löfström.
Per Nilsson/Helene Johage rapporterar från årsmötet och distriktsledarkonferensen.
Önskemål om att införa faddersystem för nystartade föreningar. Sportchef Robert Eriksson
kommer att företa klubbesök för att reaktivera föreningarna.
Per Nilsson informerar om utfallet av inlämnade motioner.

:3 Styrelsen enig om att det är viktigt att bjuda in SISU till kommande årsmöten, konferenser
och träningsträffar. Möjlighet för SISU att informera om sin verksamhet och
ansökningsförfaranden vid bidragsansökningar.
§16. Träningsläger/träffar
:1 Mattias Nilsson informerar om att planerat Ungdoms/Juniorläger flyttas till september
2014.
:2 Per Nilsson rapporterar från träningsträff 22/3 i Sundbyberg med mycket lyckat resultat
med ca 25 st deltagare.
:3 Träningsträff planeras i Täby i slutet av augusti 2014.
§17. Utbildningsverksamheten:
:1 Elvelind Nordström informerar om planerade utbildningar;
Steg-1 instruktörer: hösten 2014
Steg-2 instruktörer vintern 2014/15
Steg-3 instruktörer våren 2015
Steg-1 instruktörer våren 2015
:2 Elvelind Nordström publicerar en bokningslista på ÖSSF:s hemsida för utlåning av vårt
speakersystem.
:3 Planeringskonferens planeras till hösten 2014
§18. Nästa möte 4/6, kl. 18.00 på Skridskovägen 28.
§19. Ordförande Per Nilsson förklarade mötet avslutat.
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