Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2021.05.25
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Sofia Kamlund (SK)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH)
Frånvarande
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)

§ 42 Mötets öppnande
Ordförande TH förklarar mötet öppnat.
§ 43 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 44 Val av mötessekreterare
Sofia Kamlund utses till mötessekreterare.
§ 45 Val av protokolljusterare
Anna Eriksson utses till protokolljusterare.
§ 46 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände
detta.
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§ 47 Mailbeslut
1) Uppskjutna tävlingar
Styrelsen beslutar att fastställa beslutet som tagits per capsulam gällande att skjuta
upp tävlingar under maj/juni.
2) Marklyftsutmaning
Styrelsen beslutar att fastställa beslutet som tagits per capsulam gällande att anordna
en digital marklyftsutmaning under perioden 10-20 juni. Utmaningen styrs av den
grupp som utsågs på distriktsmöte tidigare i vår.

§ 48 Hemsida för SDF:en
Alexander föredrog punkten. Underlag är utskickat i förväg gällande att distriktens
hemsidor görs av samma leverantör som den som har gjort SSFs hemsida.
Hemsidorna blir fullt kompatibla med SSFs nya hemsida.
Thomas Högberg redogjorde för kostnaden för hemsidorna, både gällande
byggkostnad och driftkostnad. Denna kostnad kommer att ligga på SSF.
Styrelsen beslutar att bordlägga beslut om hemsidan för att först skicka ut förslaget på
remiss till distrikten.
§ 49 Aktuellt läge gällande covid-19
Thomas föredrog punkten. Fortsatt hög smittspridning i landet, men
vaccinationstakten har tagit fart på många ställen.
Lättnader kommer 1 juni om inget nytt inträffar. För oss innebär det att barn och
ungdomar kan tävla inomhus och alla kategorier kan tävla utomhus, men exakt hur det
får genomföras krävs direktiv från FHM. Sådana har ännu inte kommit. Innan
direktiven kommer så vet vi inte hur vi exakt får arrangera tävlingar.
FHM har också infört nivåer för hur smittnivåer och belastning av sjukvård påverkar
arrangemang och folksamlingar.
§ 50 Möjliga nationella tävlingar fr.o.m. 2021-06-01 och tillhörande direktiv
Thomas föredrog punkten. När direktiven från FHM kommer så kan vi göra riktlinjer
för vilka som kan få sanktion att anordna tävling och ur den ska göras. Det är positivt
om styrelsen snabbt kan ge tävlingskommittén ok att sätta upp riktlinjer för att
sanktionera tävlingar, så att de kan göras på ett smittsäkert sätt enligt direktiven.
§ 51 Återstart av hela tävlingsverksamheten till hösten
Thomas föredrog punkten. Återstart av tävlingar kan ske i linje med att nivåerna från
FHM. Vid nivå 1 kan full tävlingsverksamhet komma igång.
För att detta ska ske så måste hela landet vara i samma läge, så att alla har samma
förutsättningar för tävling.
Styrelsen beslutar att kalendergruppen får i uppdrag att sätta ihop en tävlingskalender
utifrån hur nivåerna ser ut och utvecklas med målet att vi kan komma igång med
tävlingar under hösten.
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§ 52 Deltagande i internationella tävlingar hösten 2021
Marcus föredrog punkten. Elitkommittén har haft möte kring uttagning till landslag.
Principer att följa är UDs rekommendationer för resor. Uttagningskriterier behöver
ses över för de första internationella tävlingarna, eftersom det inte har varit tävlingar
på länge. Riktlinjer kring vem som måste stå för eventuell karantän måste redas ut,
samt vad som ska gälla för tex vaccinering och särskilt ungdomar som inte ingår i
vaccinationsprogrammet.
Styrelsen beslutar att nytt beslut om internationellt deltagande tas på nästa möte, då vi
tex fått information om hur de nordiska länderna tänker kring NM för ungdomar och
juniorer och hur det har gått för de närmaste internationella tävlingarna.
§ 53 Lägesrapport EM
Robert och Thomas föredrog punkten.
Samarbetspartners på plats i Västerås är positiva till förutsättningarna kring EM.
Thomas och Robert ska träffa representanter från EPF den 26 maj för att berätta om
förutsättningarna i Sverige.
Om IPFs Covidregler fortfarande gäller vid ett EM så behövs det ett betydande andel
volontärer till samt testning av alla som är på arenan.
Styrelsen beslutar att arbetet fortgår med EM och att ett nytt beslut om EM tas vid
nästa möte, då vi fått information från EPF samt även fått information om hur de
nordiska länderna tänker kring NM för ungdomar och juniorer.
§ 54 Lägesrapport NM
Thomas föredrog punkten. Alla länder hade ett möte den 6 maj. Där är ett nytt möte
den 24 juni för att besluta om ungdoms- och juniormästerskapet kan hållas.
§55 Genomgång av medlemsansökningar till RF för beslut om hur vi ska rösta
på RIM samt en kort redogörelse av inkomna motioner
Thomas och Robert föredrog punkten. De har gått igenom alla motioner och
medlemsansökningarna till RIM. Det finns nio nya medlemsansökningar:
Avslag från riksidrottsstyrelsen yrkas på följande: Schack, bridge, två E-sportförbund,
funktionell fitness (faller på att de har för få medlemmar och klubbar) och jujutsu
(faller på att de är för lika redan befintliga förbund).
Bifall från riksidrottsstyrelsen yrkas på följande: Friskis och Svettis (de har ingen
egen tävlingsverksamhet, men är idag en del av friidrottsförbundet), padelförbundet
och Svenska islandshästförbundet.
Styrelsen beslutar att rösta avslag till samtliga medlemsansökningar samt att följa
riksidrottsstyrelsens rekommendation gällande motionerna.
§56 Policy sociala medier kontra hemsidan
Karin föredrog punkten. Redaktionskommittén vill ha förtydligande kring vad och hur
de kan få lov att svara på frågor på sociala medier.
RF har en stödfunktion att söka information och tips från för att se hur andra förbund i
vår storlek gör.
Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram nya riktlinjer samt att
arbetsgruppen består av Karin Caesar, Niklas Ek (från redaktionskommittén), Thomas
Wulffeld och Alexander.

Comfact Signature Referensnummer: 1107210

§57 Eventuell planeringskonferens och/eller SDF-konferens hösten 2021
Thomas och Robert föredrog punkten. Det behövs en planeringskonferens, digital
eller fysisk, för att sätta förutsättningar inför 2022. Kommittéer, styrelse och anställda
ska vara med på konferensen. Andra forum att träffas kommer att anordnas för
distrikten, utefter riktlinjerna som råder framöver.
Styrelsen beslutar att planeringskonferensen ska hållas under hösten för kommittéer,
styrelse och anställda.
§58 Övriga frågor
1) RIG-ansökan Falun
Robert föredrog punkten. Det finns ett styrkelyftgymnasium i Falun. Den var först en
lokal idrottsutbildning och sedan en regional idrottsutbildning. Nu finns önskemål om
att ansöka om att det ska bli ett riksidrottsgymnasium. Detta är i linje med vår
elitutvecklingsplan.
Styrelsen beslutar att godkänna att ansökan för ett RIG arbetas fram i enlighet med
elitutvecklingsplanen i samband med berörda skolor för att lämnas in i januari 2022.
2) Styrelseutbildning med RF
Thomas föredrog punkten enligt föregående protokoll. Utbildningen kommer att ligga
kvällstid. Styrelsen ska meddela Thomas om/när de kan ha en första utbildning den
22 eller 23 juni.

§59 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir vecka 26. Det ska meddelas Thomas via e-post när det passar.
§60 Avslutning
TH tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Sofia Kamlund, sekreterare

Anna Eriksson, protokolljusterare
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UNDERTECKNARE
Sofia Kamlund

SK

sofiak_900@hotmail.com
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Sekreterare

Thomas Högberg

TH

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

Anna Eriksson

AE

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