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*Organisationsstruktur-anställda.
De anställda presenterar i korthet sina arbetsområden:
-Marcus Hirvonen presenterar sig som den nye Elitsamkordnaren och kommer
tillträda sin tjänst 16 mars 2020. Anställningen sträcker sig till en början till
31.12.2021 med en förhoppning om fortsättning och gott utfall för de uppgifter som
åligger denna tjänst.
-AL om tjänsten som idrottsutvecklare. Har många bollar i luften gentemot
föreningar och distrikt. Hon betonar att distrikten styr efterfrågan om många ämnen
som önskas uppmärksammas.
-AG är ”ingången” i SSF och den som oftast är en första kontakt. Spindeln i nätet när
det gäller utbetalningar, resebokningar samt övrigt dagligt inkommande och
utkommande.
-RE har en mer övergripande roll som leder och fördelar arbetet. Har den
huvudsakliga kontakten gentemot RFs olika delar samt planering av kommande
projekt, avtal och möten med olika samarbetspartners.
*Strategi 2025-fortsättning av den redan påbörjade SISU-presentationen

*Idrottslyftsstrategi samt utbildningsdelar. Barnkonventionen, trygg idrottregisterutdrag.

*Nya samarbetspartners
RE berättar om hur konfektion av landslag och supporters fortsättningsvis fungerar i
samarbete med NEH.
RE informerar vidare om sponsoravtal från SBD som styrelsen kommer ta beslut om
inom närmaste tiden.
*Databasen-nuläge mot nyläge
MM berättar om den tilltänkta leverantören som inte gett önskat utfall. Fråga
kommer gå ut till olika kommittéer om vad som önskas i det tänkta programmet för
att kunna leta reda på en god leverantör som passar sportens ändamål.
*Ekonomin
Året 2019 ser ut att ge bättre utfall, speciellt licenser och utfallet av VM i
Helsingborg, än förväntat även om alla detaljer inte är helt klara i dagsläget.
Förbundet har, likt många andra SF fått mindre medel än vad som äskats för 2020
vilket gör att olika poster fått beskäras mer än önskat. Oaktat innebär det inte att de
äskade medlem för div kommittéer etc. inte går att justera ifall behoven förändras
under årets gång.
*Övriga frågor
Josef E lyfter frågan om domare, hurvida de genomgår någon sorts test i början av
varje tävlingsår. PB går igenom funktionen av ED-gruppen och dess syfte.
Söndag 2020.03.01
*Motioner
Genomgång av inkomna motioner. FS uppfattning om dessa kan återses i
styrelseprotokollet från 29.02.20
Se motioner i bifogad fil.
*Europamästerskap 2021 i Sverige
FS har intresse att arrangera subjunior/junior/ Open för European Classic
Powerlifting. Mer uppgifter inväntas innan FS fattar beslut i om man tar sig an detta
arrangemang och i så fall var det kommer äga rum.

*Hot och våld
PB belyser att all form av hot och våld är oacceptabelt och det råder nolltolerans mot
detta. Handlingsplan skall följas vid händelse om detta. Man har även möjlighet att
vända sig till disciplinnämnden för att rådfråga om det är ett ämna för dem att
behandla och hur man iså fall går vidare med en sådan skrivelse.

*Övriga frågor
Nordic Choice. Efter möte med NC kan det ev. generera i ett nytt EM i december
2021.
Funderingar och diskussioner om kommande tävlingskalender och SM tävlingar där
olika synpunkter fördes fram med för- och nackdelar.
SM veckan – Ska SSF ”lägga beslag på” det mest prestigefyllda SM:et, klassiskt för
seniorer, och inte ge alla föreningar chans att söka detta. SM veckan bör inte
påtvingas distrikt/förening, utan i så fall bör arrangemanget vara baserat på
föreningars/distrikts vilja att arrangera tävlingen. SM veckan genererar positiva
fördelar, dels gentemot RF, dels genom att synas i media bl.a. SVT tillsammans med
andra idrotter. SM veckan vinter är planerat att vara vartannat år ”norrut” och
vartannat år ”söderut”.
SM deltagande – Viktigt att statusbevara våra SM samt att få utövarna att prioritera
dem. Nackdelar är att landet är avlångt, vilket ibland kräver långa och dyra resor
med boende som kan motverka att deltagarna anmäler sig. Diskussionerna fördes
över ifall man ska variera platserna eller ifall man ska prioritera områden där fler
utövare bor.
Styrelsen tackar för visat intresse och goda diskussioner samt att vid nästa tillfälle
skicka ut mötesprogram tidigare.
*Avslut

