Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2021.01.27
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Eva Alsén (EA)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Ledamot Karin Caesar (KC)
§ 74 Mötets öppnande
Ordförande TH öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 75 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 76 Val av mötessekreterare
AE valdes till mötessekreterare.
§ 77 Val av protokolljusterare
EA valdes till protokolljusterare.
§ 78 Beredning av inkomna motioner
4 motioner har inkommit, varav 1 st från Sundsvalls AK (nr 1) och 3 st. från ÖSSF (nr
2-4).
1. Regeländring till IPF
Styrelsen konstaterar att förslaget inte kommer innebära en regeländring,
utan ett förtydligande i skrivelsen kring vad man får ta hjälp med och inte
samt att tydligt skilja på klassisk och utrustad styrkelyft.
Styrelsen beslutar enhälligt att ge uppgiften till styrelsen att ta frågan vidare
till IPFs tekniska kommitté.
2. SSF ska inte bekosta alkoholhaltiga drycker i nationella sammanhang
Styrelsen beslutar enhälligt att bifalla motionen med tillägget att det gäller
nationella sammanhang.
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3. Särskild granskning av Sportchefens/Förbundschefens rollbeskrivning och
Robert Ericssons uppfyllande av sina uppdrag för Svenska Styrkelyftförbundet
(”SSF”)
TH förtydligar att det är styrelsen uppgift att fördela övergripande arbete till
den operativa verksamheten, det är ett samspel mellan styrelsen och anställd
personal. Det innebär att den här motionen blir en fråga mellan styrelsen och
personalen. Motionen bör riktas mot styrelsen och dess ansvarsfrihet.
Styrelsen beslutar, ej enhälligt, att kontakta motionären för att klargöra de
förhållanden som nämnts ovan samt få till eventuella förtydliganden och
ändringar av motionen.
TH får i uppdrag att kontakta motionären och därefter bereds frågan
ytterligare av styrelsen för slutgiltigt beslut.
4. Uppförande av dokumentationspolicy och framtagande av system för att följa

den framtagna policyn.
Styrelsen beslutar enhälligt bifall.

§ 79 Nästa möte
Nästa möte (digitalt) bokas in onsdag 3/2 kl. 18.30.
§ 80 Mötets avslutande
TH förklarar mötet avslutat.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, mötessekreterare

Eva Alsén, protokolljusterare

Comfact Signature Referensnummer: 1030903

Detta är en signatursida
Sida 1 av 1

Detta är ett elektroniskt
undertecknat dokument

FILNAMN

ÄRENDET SKAPADES AV

Styrelseprotokoll 20210127.pdf

Alexander Grenehed

SIGNERADES

ÄRENDEREFERENS

2021-02-10 16:32:37 +01:00

1030903

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE
Eva Alsén

EA

hulken.tekla@hotmail.com
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Sekreterare

Anna Eriksson

AE

annaeriksson1992@gmail.com
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Vice sekreterare

Thomas Högberg

TH

thomas.hogberg@styrkelyft.se
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Ordförande
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