Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet (SSF)
Datum: 2009-01-26
Plats: Telefon

Närvarande
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Unga ledare:
Generalsekreterare:
Anmält förhinder:

Ola Arvidsson (OA)
Marcus Hirvonen (MH)
Jan Rokka (JR)
Patrik Thur (PT)

Helene Johage (HJ)
Linda Samuelsson (LS)

Paragrafer § 124-133
§ 124 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Ola Arvidsson
§ 125 Föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att godkänna föredragningslistan.
§ 126 Protokolljusterare
Styrelsen beslutar:
Att till protokolljusterare jämte ordförande justera protokollet utse Helene Johage.
§ 127 Rapporter
Ekonomi
JR meddelar att kontrolluppgifter och föreningarnas DM-premier kommer att utbetalas i närtid.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna rapporten
GS/kansli
– SM 2009: Ett möte med Qbrick angående Hasse Boströms dataprogram och
webbsändningar av SM är inplanerat till den 4 februari.
– Årsmötet 2009 kommer att hållas på hotell Statt i Eskilstuna.
– JEM-2009, Jönköping: ett möte med Eleiko, Björn Stolphammar, JSK och SSF kommer att
ske den 20/2, angående ett eventuellt sponsorkontrakt. Även praktiska saker inför tävlingen
skall diskuteras mellan Björn S och SSF.
Promotorkontraktet för tävlingen är påskrivet.
– Idrottslyftet RF: SSF ingår i en grupp för forskning och utvärdering av idrottslyftet.
– Ny hemsida: HJ kommer att träffa RF för ett möte angående en ny hemsida för SSF den
17/2.
– Riksidrottsmötet 2009 är förlagt till Visby den 15-17 maj. Den 28/2 skall förslag på namn till
valberedningen vara inskickat.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna rapporten
Att HJ skall skicka ut motioner till styrelsen som är inskickade till riksidrottsmötet och som rör
SSF.
Info- och PR-kommittén
JR rapporterar att SM-gruppen, bestående av HJ, JR, MH och Tommy Horvath, kommer att
träffas den 29/1 i Gävle, för att diskutera framtida SM tävlingar.
Länkar till juridisk och ekonomisk information finns upplagt på förbundets hemsida.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna rapporten

§ 128 SDF-årsmöten
Samtliga distrikt har inte lämnat uppgifter om när de skall hålla årsmöte. Styrelsen kommer att
närvara vid de årsmöten som vi har kännedom om och har möjlighet att närvara vid.
Styrelsen beslutar:
Att delta på nedanstående årsmöten med följande representanter:
Sydsvenska - 21 feb
JR
Sydöstra - 21 mars
Västra Götaland - 28 feb
PT
Västra Svealand - 14 feb
ev. JR
Östra Svealand - 12 mars
LS alt HJ
Norra Norrland - 8 mars
OA
Mellersta Norrland -14 mars
MH
Södra Norrland
ev. JR
§ 129 Officiell representant vid SM-tävlingar
SM seniorer i Sundsvall: OA
SM junior/ungdom i Örebro: JR och HJ
§ 130 Sport Campus Sweden
Styrelsen beslutar:
Att inbjuda Willy Berggren till styrelsemötet fredag 3 april, för att informera styrelsen om Sport
Campus Sweden.
§ 131 Övriga frågor
Tävlingsregler 2009, när skall dessa börja gälla inom Sverige?
Styrelsen beslutar:
Att uppdra till OA att utreda frågan tillsammans med domarkommittén.
IPF
IPF förbereder ett beslut i frågan om avstängningen av Sivert Jörgensen.
World Games
Styrelsen beslutar:
Att skicka Johnny Wiklund som domarrepresentant oavsett om förbundet får skicka någon
tävlande.
VM bänkpress för veteraner
Rüdiger Hopp har kontaktat Helene Fallermo och Sven Törngren och delgett styrelsens beslut
att ej delta med någon lyftare vid VM i bänkpress för veteraner 2009.
Sven Törngren har ej för avsikt att kräva förbundet på några pengar för en eventuell
avbeställning av resa till Nya Zeeland.
U-/JSM 2010
TK Trossö har avsagt sig U-/JSM 2010.
Styrelsen beslutar
Att uppdra till HJ att kontakta Johan Swan för att förhöra sig om anledningen till att TK Trossö
har dragit tillbaka sin ansökan om arrangörsskap.
SM-vecka 2010
SM-veckan 2010 kommer eventuellt att återigen arrangeras i Sundsvall. Beslut om detta
kommer inom tre veckor.
Unga ledare
För närvarande pågår inte någon aktivitet bland unga ledare.
Styrelsen beslutar
Att OA kontaktar Maria Johansson för att eventuellt starta denna grupp igen.
Att planera in ett eventuellt läger i juli för ungdomar som ej har uppnått landslagsstatus.
Planering och genomförande är under förutsättning att en grupp med unga ledare arbetar med
detta läger.

Verksamhetsberättelse
Styrelsen beslutar
Att samtliga kommittéer skall inkomma med verksamhetsberättelser för 2008 och
verksamhetsplan för 2009 senast den 15 februari till kansliet.
§ 132 Nästa möte
23 feb 19.00, därefter genomförs styrelsemöte i Eskilstuna den 3 april kl. 19.00

§ 133 Avslutning
Ordförande Ola Arvidsson avslutar mötet.

__________________________
Patrik Thur, sekreterare

Justeras

________________________
Ola Arvidsson, ordförande

______ _____________________
Helene Johage, justeringsman

