Planeringskonferens 28-29 september Örebro
Minnesanteckningar
Närvarande från förbundsstyrelsen
Thomas Högberg, Patrik Björk, Eva Alsén, Michal Marciniewski.
Anställda
Anett Langva, Alexander Grenehed, Robert Ericsson
Representanter från kommittéer och distrikt
Andreas Lind, Torleif Carlsson, Åke Erskjäns, Martin, Josef E, Anna Eriksson, Mats L,
Kenneth A, Johnny W, Olof W, Pernilla R, Michael T, Malin D.
Presentation och information av kommittéer
Johnny Wiklund, domarkommittén
Johnny berättar om hur bla ED-gruppen fungerar, vad som förväntas av dem inom
gruppen. Information om domarstege samt lite om spridningen geografiskt och med
genus.
Michael Thörnberg, antidopingkommittén
Informerar hur de vill jobba för att skapa förtroende ut mot föreningar med att visa
upp sig i olika sammanhang för att visa att de finns. Notering om att man önskar mer
aktualisering i formulären vaccinera klubben samt/ ren vinnare, att det hålls som
levande dokument för att få än bättre genomslagskraft lyfts av andra närvarande på
planeringskonferensen.
Åke E Inkludering och Organisationskommittén
Alla ska med oavsett ålder, genus, geografisk hemvist, könsidentitet vilket man kan
hitta mer info om på hemsidan. Jobbar som många andra kommittéer med nära
kontakt med bla SISU och RF och kommer göra så fortsättningsvis. Frågan om
transgenderpolicy kommer upp och information av RE om propå av RF bör titta på
dessa frågor tillsammans med RF-antidoping, RF-juridik i närtid. Hur arbetet skall
fördelas inom SSF är i dagsläget inte klarlagt.
Anett L Para/Special Olympics kommittén
Sju personer ingår i kommittén, ny kommittéordförande är Amit Selberg. Olika
tillfällen har bjudits att visa upp sporten. Parabänk kräver annan domarbehörighet
än för styrkelyft och bänkpress, lyftare som har en fysisk nedsättning.
Special Olympics är för lyftare med intellektuell funktionsnedsättning som våra
ordinarie domare får döma förutom några små justeringar i regelverket.

För kommande verksamhetsår önskar man kunna erbjuda ett läger i samtliga distrikt,
kartlägga samtliga distrikt var tillgänglighet finns, minst tre tävlingstillfällen i
Parabänk, införskaffa tävlingsvåg.
För Special Olympics hoppas man bland annat kunna utbilda ledare, öka
medvetenhet vad som krävs för att tävla i Special Olympics och få till minst två
tävlingstillfällen.
Olof Wiklund Elitkommittén
Bestående av Amit, Karolina A, Andreas L, Marcus H, Petter J, Robert E samt Rüdiger
H för veterankommittén.
Olof visar kommitténs planerade budget och vilka tävlingar som har representerats
av vem i kommittén.
Om det finns förslag på lämpliga coacher tar de gärna emot tips på fler personer som
kan tänkas knytas till kommittén.
Andreas L lyfter frågan hur de skall tänka med uttagningar till mestadels EM och VM
gällande ungdomar som inte nått myndig ålder. Det kan uppstå problem ex i de fall
de behöver resa ensamma samt vid banketter där det förekommer alkohol.
Disciplinnämnden, Patrik B
Denna nämnd har tre medlemmar och de önskar vara en förmedlande part mellan
föreningar, medlemmar som kan ha hamnat i kontroverser med varandra eller
hantera frågor som kan gälla brott mot stadgar, kränkningar av olika slag. Denna
nämnd kan inte ”döma” i en tvist men lämna sina rekommendationer när problem
uppstår. Vid brott rekommenderas parterna gå vidare med polisanmälan. Ännu i år
har disciplinnämnden inte haft något ärende att hantera vilket ses som positivt.
Tävlingskommittén Pernilla R
Jobbar bland annat med div sanktioner, dispenser, kollar att alla har kvalat till SM,
sätter kvalgränser och tävlingskalendern.
Informerar att tävlingsåret 2020 fortfarande kan förändras samt att
tävlingskommittén önskar god geografisk spridning i var de olika SM arrangeras.
Nya databasen, nya utbildningstillfällen samt introduktion Michal
Nya databasen behöver en plattform som kan hantera GDPR, fakturor mm.
Ambitionen var att den skulle komma i bruk under 2019 men finns vissa delar kvar
som i dagsläget inte är funktionella för föreningar och distrikt. Tanken är att en
lathund eller användarmanual över hur man använder systemet skall tas fram och
att det därefter kallas det till utbildning.
SISU strategi 2025 Sahand och Antoni från regionen i Örebro
Information om Rf’s arbete och strategi 2025

Söndagen
Punkt från lördagen om äskade medel Thomas Högberg och Robert Ericsson
Har äskat pengar för tre projekt och hoppas att få dessa medel vilket det lämnas
besked om i slutet av oktober.
Utbildningsstrukturen
Informerar om utbildningsmodulerna
Högskolan Dalarna tar fram material som skall användas för dessa utbildningar, även
digitalt material.
Mkt av teorin kommer att vara distansutbildning, en del digitaliserat och en del i
tryckt material.
Organisation, anställd personal och deras syfte
TH informerar om hur organisationen är tänkt att verka.
RE anställdes som sportchef för att arbeta med elitverksamhet vilket har lett till ett
breddat arbetsområde i och med att sporten har vuxit. Representanter vid
planeringskonferensen önskar få ett protokoll om att titeln för RE numer är
förbundschef. TH klargör däremot att det inte innebär någon förändring i RE’s
arbetsuppgifter/befogenheter eller lönenivå.
Fråga kommer om hur fortsatt rekrytering av personal kommer att utlysas till en
sportchef vilket är tänkt att vara en projektanställning under förutsättning att SSF får
de medel som är äskat för.
Övriga frågor
SM och klovar-team
Det har inkommit ett antal frågor till styrelsen inför mötet. En av dessa gäller
beslutet om att SSF tillhandahåller klovarteam till SM tävlingar och en förhöjd
anmälningsavgift för att täcka dessa kostnader.
Efter genomgång beslutar mötet att vi behåller nuvarande upplägg men att
möjlighet finns att arrangerande förening själv kan tillhandahålla klovare och därmed
ersättas ekonomiskt. Det är alltså fritt för arrangören att välja hur man gå till väga.
Dialog måste dock alltid ske med förbundet så detta klargörs i god tid.

