Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2021-02-03
Plats: Digitalt
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Eva Alsén (EA)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
Anmäld frånvaro
Elitsamordnare Marcus Hirvonen
§ 81 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Högberg förklarar mötet öppnat.
§ 82 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 83 Val av mötessekreterare
Eva Alsén utses till mötessekreterare.
§ 84 Val av protokolljusterare
Anna Eriksson utses till protokolljusterare.
§ 85 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll 25/11 gicks igenom och lämnas utan anmärkningar.
§ 86 Begäran om föreningsutträde
-Söderfors AK (ÖSSF)
-Sölvesborg Gym & Fitness (SSSF)
Styrelsen beslutar att bifalla begäran om utträde.
§ 87 Föreningsansökan
Vetlanda AK (SÖSF)
Styrelsen beslutar att bevilja Vetlanda AK (SÖSF) inträde i Svenska styrkelyftförbundet.
§ 88 Hemsidan
Styrelsen beslutar att ny hemsida beställs efter offert från Pinevision, Del 1 Webbsida
komplett, produktionskostnad 31 125 kr och driftskostnad 6 125 kr per år. En person
avstod från att rösta.
§ 89 Aktuellt läge gällande covid-19
Information om läget gällande covid-19.
§ 90 Kalender 2021 utifrån arbetsgruppens förslag
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MM och TW informerar om hur gruppen har resonerat om kommande kalender. Det är
dock ett högst osäkert och svårt läge att planera efter.

§ 91 Databasen
PB informerar om hur den tillsatta arbetsgruppen har diskuterat. Sedan senaste mötet
har det inte hänt så mycket då man inte kunna ha en fysisk träff p.g.a. covid-19.
.
§ 92 Högskolan Dalarna
RE informerar om hur arbetet fortskrider.
§ 93 EM-rapport
RE och TH informerar hur de samtalar med lokala föreningar och samarbetspartners i
dagsläget och hur de planerar att gå vidare. Samtal förs också med IPF och EPF när det
gäller vilka konsekvenser covid-19 kan få för såväl kommande arrangörer som deltagare
på internationella mästerskap när det exempelvis gäller eventuella krav på snabbtester
och vaccinationsintyg.
§ 94 Vision 2025-färdigställande
TH, RE och AL färdigställer dokumentet och publicerar det på hemsidan. Ingen motsätter
sig det förslaget.
§ 95 Årsmöte 11 april 2021
AG skickar ut en fråga till alla distrikt om man vill ha ett digitalt möte den 11/4-21 eller ett
fysiskt möte i augusti/september.
§ 96 Övriga frågor
- Det har kommit frågor till styrelsemedlemmar kring att anordna någon typ av
digital tävling. Tävlingskommittén ser över det.
-

Förra året fick alla styrelsemedlemmar 1000 kr att handla kläder för i förbundets
webbshop. Styrelsen beslutar att alla styrelsemedlemmar i fortsättningen ska få
1000 kr per kalenderår att handla för i webshopen.

-

Protokollen tar tid att få ut på hemsidan på grund av att de ska signeras och
således skickas runt i landet. AG kollar upp om det går att ordna ett digitalt
signatursystem.

§ 97 Nästa möte
TH återkommer med datum för nästa möte.
§ 98 Mötets avslutande
TH tackade och förklarade mötet avslutat.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, protokolljusterare

Eva Alsén, mötessekreterare
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UNDERTECKNARE
Thomas Högberg

TH

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

Eva Alsén

EA

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

Anna Eriksson

AE

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