2020-12-28

Motion från Sundsvalls atletklubb (SAK) till Svenska styrkelyftförbundet (SSF)
I (den engelska) regelboken står det idag följande:
The Technical Controller shall also reject any knee sleeves that have been put on the lifter with the
assistance ofany otherperson or method, such as the use ofplastic sliding's, the use of lubricants
and so on.

Denna regel syftar på att man inte får ta hjälp när man sätter på sig knäskydden, eller använda hj
älpmedel.
Motionens förslag:
SAK föreslår att SSF motionerar till IPF om en regeländring som innehållsmässigt innehåller följande:

1. Inom klassisk styrkelyft skall lyftaren klara sig själv när det kommer påklädning av utrustning.
Detta gäller bälte, trikå, strumpor, knäskydd och handledslindor.

2. Inom utrustad styrkelyft får lyftaren ta hjälp med allt. T.ex. om en lyftare vill använda
knäskydd istället för knälindor, så är det ok att ta hjälp med knäskydden.

Sundsvall, 28/12-2020
Ort, datum

Andreas Lind, ordförande i SAK

Motion 1: SSF ska inte bekosta alkoholhaltiga drycker i nationella sammanhang. Bakgrund
Från tid till annan har det i vår sport förekommit att företrädare för vår sport uppträtt berusade.
Riksidrottsförbundet har en ANDT-policy, om alkohol, narkotika, doping och tobak. Den talar om
vikten av att svensk idrott medverkar till en positiv utveckling inom samhället och tar ställning mot
det som är dåligt och nedbrytande. Utvecklingen i samhället utanför idrotten går också mot en mer
restriktiv inställning till att bjuda på alkohol.
Beslut öSSF yrkar att Svenska Styrkelyftförbundet inte ska bekosta drycker som innehåller mer än
2,25 volymprocent alkohol vid eller efter möten, resor, tävlingar eller andra evenemang inom
Sverige.
Mats Löfström, Ordförande Östra Svealands Styrkelyftförbund. Stockholm,
31 dec 2020 loefstroem@umail.com

Motion 2: Särskild granskning av Sportchefens/Förbundschefens rollbeskrivning och
Robert Ericssons uppfyllande av sina uppdrag för Svenska Styrkelyftförbundet ("SSF")
Bakgrund
Robert Ericsson har inom ramen för olika rollbeskrivningar arbetat för, alternativt på uppdrag av, SSF,
senast och alltjämt under titeln Förbundschef, med följande rollbeskrivning:
Roll: Arbetar direkt under styrelsen och har det övergripande ansvaret för SSFs verksamhet
och anställda. Arbetar med förbundsutveck/ingsfrågor gentemot RF, och andra externa
aktörer.
Utbildningsansvarig med budgetansvar för förbundsprojekt och äskanden.
Trots rollbeskrivningen ovan saknas närmare uppgifter och tydligare ramar för:
På vilket uppdrag som Förbundschefen ska verka å SSF:s vägnar
Vilket syfte Förbundschefens roll avser uppfylla och hur detta syfte skiljer sig från rollen som
Sportchef
Hur Förbundschefens utförande av sitt uppdrag utvärderas av styrelsen och om/hur
Förbundschefens roll och dennes utförande av sitt uppdrag verkar för SSF:s medlemmars
bästa intresse.
Det finns enligt ÖSSFs förmenande också anledning att ifrågasätta Förbundschefens agerande i
anledning av arrangemanget av världsmästerskapet i styrkelyft utrustning år 2018 och styrkelyft
klassiskt år 2019.
Beslut
Mot bakgrund av ovan yrkar ÖSSF att årsmötet beslutar att låta en oberoende, särskild granskare
utreda Förbundschefens utförande av sitt uppdrag. Temat för granskningen ska omfatta, men
behöver inte vara begränsat till följande:

1. Förbundschefens uppfyllande av sitt uppdrag under åren 2017-2019
2. Förbundschefens agerande och hantering av frågor med anknytning till de världsmästerskap
i styrkelyft utrustning och styrkelyft klassiskt som arrangerades i Sverige år 2018 respektive
2019, inkl. frågor med anknytning till

3. Förbundschefens förvaltning av SSF:s relationer och samarbeten med sina medlemsdistrikt
och befintliga och möjliga samarbetspartners och sponsorer

4. Förbundschefens

ekonomiska
medlemsdistrikt

förbindelser med
SSF,
samt kommersiella aktörer.

SSF:s

Granskningsyttrande
Undertecknad motionär begär redan nu att granskningsyttrandet ska, utöver att det ska läggas
fram på nästa årsmöte, tillhandahållas SSF:s medlemmar digitalt både per epost och genom
publicering på SSF:s hemsida så snart som detta är färdigställt.
Kostnader
Arvode och andra skäliga kostnader förenade med den oberoende, särskilda granskarens utförande
av sitt uppdrag ska bäras av SSF.
Mats Löfström, Ordförande Östra Svealands Styrkelyftförbund. Stockholm,
31 dec 2020 loefstroem@gmail.com

Motion 3: Uppförande av dokumentationspolicy och framtagande av system för att följa
policyn.
Bakgrund
Det finns inga generella regler eller rutiner för hur ärenden inom SSF ska upprättas, dokumenteras
och sparas. Det innebär bristande transparens, tillgänglighetsproblem, historielöshet och
rättsosäkerhet.
ÖSSF ser ett behov av att dokumentera, tillgängliggöra och arkivera mycket mer av vad som händer i
SSF. I dagsläget är det en liten del av all verksamhet som dokumenteras. Detta leder bland annat till
att:
Svårigheter att söka fram gamla beslut
Svårigheter att följa beslutshistorik i olika ärenden
Beslut saknar dokumenterade underlag, vilket minskar transparens och förståelse för
besluten.
Kommittéers beslut finns inte dokumenterade alls. I många fall har de lika långtgående mandat
som styrelsen inom sina respektive fält varför det är lika viktigt att protokollföra dessa.
Medlemmars chans att utöva sina demokratiska rättigheter att påverka verksamheten minskar
då arbetet i förbundet och styrelsens resonemang är dolt.
Styrelsen får svårare att följa upp kommittéernas arbete.
Anställda och styrelse saknar till stor del kunskapsbank att söka
Om en policy för dokumentation skulle upprättas och ett lämpligt system/forum skulle upprättas för
hantering av beslut och beslutshistorik skulle det:
Öka transparensen
Underlätta överlämning mellan styrelser
Underlätta kunskapsspridningen både inom organisationen och utanför Kunna förklara,
motivera och följa beslut
Beslut
ÖSSF yrkar att styrelsen för SSF med hjälp av kunniga inom dokumentation tar fram en policy för vad
som ska dokumenteras och hur dokumentation ska formuleras samt utformar ett system/forum för
tillgängliggörande och arkivering av dokument och beslut.

2021-03-11

2021-03-11

Motion från SSF:s styrelse med anledning av årsmötesbeslut 2020-08-30
gällande styrelsens sammansättning.

SSF stadgar – nuvarande lydelse
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande samt 4- 6 övriga
ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot
har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av förbundsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt.

Årsmötet väljer 2 Kapitlet § 5
val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,
val av kassör vid jämna år plus en till två övriga ledamöter,
val av sekreterare vid udda år plus en till två övriga ledamöter,

FÖRSLAG TILL ÄNDRING med totalt sju ledamöter
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara
representerat med minst 40 procent av ledamöterna exklusive ordförande.
Styrelsesammansättningen ska utgöras av ordförande, kassör och sekreterare samt fyra
övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Om fler än två ledamöter avgår under pågående mandatperiod, så att styrelsen totalt
understiger fem ledamöter inklusive ordförande, skall ett extra årsmöte utlysas och
fyllnadsval genomföras.

Årsmötet väljer 2 Kap § 5
val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år,
val av kassör vid jämna år plus två övriga ledamöter,
val av sekreterare vid udda år plus två övriga ledamöter,

Motivering
Styrelsen anser att en numerär om ordförande plus sex ledamöter är en väl avvägd numerär
utifrån förbundets storlek och expansiva utveckling. Det ger också utrymme för att ett par
ledamöter kan lämna styrelsen under pågående mandatperiod utan att ett extra årsmöte
med fyllnadsval behöver hållas. Vi har ju vid ett par tillfällen i närtid nödgats att kalla till extra
årsmöte av just det skälet.
Förändringen ”att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av
ledamöterna exklusive ordförande” är ett krav från RF.

3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och 2 övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
Ändring med anledning av krav från RF
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara
representerat med minst hälften av övriga ledamöter. Valberedningens sammansättning
skall utgöras av ordföranden och 2 övriga ledamöter valda av förbundsmötet.

För styrelsen

Thomas
SSF:s ordförande

Högberg

Förbundsstyrelsens uttalande om inkomna motioner till Svenska Styrkelyftförbundets
årsmöte 2021

Beslut tagna vid Svenska Styrkelyftförbundets styrelsemöten 2021.01.27 och 2021.03.09

(FS = Förbundsstyrelsen SSF)

Motion Sundsvalls AK – SSF ska motionera till IPF gällande regeländring.
FS 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 styrkelyft klassisk och
utrustat.
FS yrkar att ge uppgiften till FS att ta frågan vidare till IPFs tekniska kommitté.

Motion Östra Svealands SF nr1 - SSF ska inte bekosta alkoholhaltiga drycker i nationella
sammanhang.
FS yrkar bifall till motionen med förtydligande att det endast gäller nationellt.

Motion Östra Svealands SF nr2 - Särskild granskning av Sportchefens/Förbundchefens
rollbeskrivning och Robert Ericssons uppfyllande av sina uppdrag för Svenska Styrkelyftförbundet
(”SSF”)
FS yrkar avslag till motionen.
Motivering till beslutet
Anställd personal är underställd styrelsen och det är styrelsen som arbetsleder, kravställer och följer
upp att anställd personal jobbar utifrån styrelsens direktiv som helhet och på individnivå.
Anställd personals arbete prövas inte heller på årsmötet utan det är styrelsens arbete och förvaltning
som prövas.
En granskning av Förbundchefens arbete m.m. och resultatet av granskningen kan inte redovisas i av
er önskade forum till den del det strider mot arbetsrättsliga regler. Exempelvis gällande
tystnadsplikt.

Motion Östra Svealands SF nr3 - Uppförande av dokumentationspolicy och framtagande av system
för att följa den framtagna policyn.
FS yrkar bifall till motionen

