Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2021.03.09
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Eva Alsén (EA)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH)

§ 99 Mötets öppnande
Ordförande TH förklarar mötet öppnat.
§ 100 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 101 Val av
mötessekreterare EA utses
till mötessekreterare.
§ 102 Val av
protokolljusterare AE utses
till protokolljusterare.
§ 103 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på
hemsidan. Mötet godkände detta.
§ 104 Föreningsutträden p.g.a. obetalda avgifter
-Lerum AK (VGSF)
-Volym KK (VSSF)
§ 105 Föreningsansökan
Två föreningar har ansökt om inträde i Svenska styrkelyftförbundet, SSF.
-Steam SK (SÖSF) --Växjö SK (SÖSF)
Styrelsen beslutar enhälligt att bevilja dessa två föreningar inträde i
SSF.

§ 106 Hemsidan-rapport
AG informerar om hur arbetet med ny hemsida fortskrider.
§ 107 Aktuellt gällande Covid-19
TH informerar om aktuellt läge gällande covid-19. På grund av ökad smittspridning ser läget
gällande tävlingar i närtid inte hoppfullt ut.
§ 108 Mailbeslut kvaltävlingar
FS har via mail beslutat att den extra kvaltävlingen som eventuellt
skulle hållas i april ställs in. Vidare ska styrelsen informera med en
månads varsel om kommande kval- eller serietävlingar kommer
ställas in.
§ 109 Internationellt deltagande
FS beslutar att inte delta på några internationella tävlingar/uppdrag som lyftare, domare eller
andra funktionärer före 31/8 2021. Om särskilda förutsättningar förekommer i enskilda fall
kan annat beslut fattas av FS.
§ 110 Databasen-rapport
PB berättar om läget. Inget nytt att informera.
§111 Högskolan Dalarna-rapport
RE informerar om hur arbetet fungerar.
§112 EM-rapport
RE och TH berättar om arbetet med samarbetspartners och
kontakter med EPF. Förhoppningen är att tävlingen kommer gå att
utföra enligt plan.
§113 Inför årsmötet
Årsmötet kommer ske digitalt söndagen 11/4 2021 kl. 10.00 efter
dialog med distrikten och kommer hållas via Teams. Anna Ivarsson
RF/SISU kommer vara ordförande för mötet och eventuell
omröstning kommer att ske via Menti.
§114 Övriga frågor
TW tar upp fråga om att hitta andra vägar att hålla verksamheten
”levande” och har FS stöd att undersöka olika möjligheter vidare.
Frågan kommer även tas upp på AL´s möte med distrikten i slutet
av mars.
§115 Nästa möte
Den 6/4, 7/4 eller 8/4, definitivt beslut tas via mail.
§116 Motionsberedning (kommande punkter avhandlas med endast
styrelsen närvarande)
- Motion 2 från ÖSSF gällande granskning av Förbundschefens arbete 2017-2019: Styrelsen
yrkar avslag på motionen. Beslutet var ej enhälligt.

§117 Uppdrag styrelsesammansättning för årsmötet
Från senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag att upprätta en motion om
styrelsesammansättningen. Styrelsen beslutar enhälligt att föreslå en framtida
styrelsesammansättning bestående av ordförande plus sex ledamöter med fortsatt funktionsval
för kassör och sekreterare istället för som idag ordförande plus 4 -6 ledamöter. TH
återkommer via mail med formulering på motion.
§ 118 Mötets avslutande
TH tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, protokolljusterare

Eva Alsén, sekreterare
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Befattning: Sekreterare
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Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Ordförande
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AE

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