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

§ 61 Mötets öppnande
Ordförande TH förklarar mötet öppnat.
§ 62 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes. § 75 utgår på AL:s begäran och
dagordningen godkändes i övrigt.
§ 63 Val av mötessekreterare
SK utses till mötessekreterare.
§ 64 Val av protokolljusterare
KC utses till protokolljusterare.
§ 65 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände
detta.
§ 66 Ekonomisk rapport
Patrik föredrog punkten med att berätta om hur första halvåret har gått ekonomiskt.
All verksamhet som har kunnat pågå trots pandemin har rullat på under första
halvåret. Det som är påverkat negativt är tävlingsverksamheten. Riksidrottsförbundet
har anpassat sina bidrag efter situationen och ekonomin ser stabil ut. Utbetalda
verksamhetsbidrag har fått förlängd projekttid eftersom pandemin skjutit fram mycket
verksamhet.

Comfact Signature Referensnummer: 1137647

§ 67 Hemsida för SDF:en
Alexander föredrog punkten. Han har varit i kontakt med alla distrikt, vilka i stort är
positiva till en ny hemsida. Styrelsen behöver mer underlag för att kunna ta beslut i
vilket paket som ska köpas in till distrikten. Frågan ska tas upp på nästa fysiska
distriktsmöte.
§ 68 Aktuellt läge gällande covid-19
Thomas föredrog punkten. Lättnader ska komma från 1 juli. Det är otydligt om de
lättnaderna innebär att vi nått ”nivå 2” i öppningsplanen, men det bra ut. För oss
innebär det att vi kan bedriva inomhusidrott med 300 personer i publik (sittandes på
anvisad plats) eller 50 personer (sittandes utan anvisad plats). Dock så kvarstår
ansvaret att hålla avstånd, sprita stänger osv för att minska smittspridning. Regionala
riktlinjer kan kvarstå, vilket måste uppmärksammas. Vaccinplanen har uppdaterats
med åldern 16 år och uppåt till hösten, vilket är bra inför kommande internationella
tävlingar.
§ 69 Möjliga nationella tävlingar fr.o.m 2021-06-01 och tillhörande direktiv
Thomas föredrog punkten. Vi får ha tävlingar utefter regionernas riktlinjer och genom
att hålla avstånd och sprita stänger osv. Tillstånd och publikrestriktioner ska hållas.
§ 70 Återstart av hela tävlingsverksamheten till hösten
Kalendergruppen, via Thomas W och Michal föredrog punkten. Förutsättningarna för
en tävlingskalender som håller är bättre nu än innan. Seriesystemet drar inte igång
under 2021, men lokala kvaltävlingar eller ”rankingtävlingar” kan förhoppningsvis
dra igång under september. Det kan vara så att serie/ranking överlappar med
anmälningstid till något SM, då får lyftare anmäla sig för att TK sedan kontrollerar att
de klarat kvalgränsen i tid.
Kalendergruppen tar tillbaka kalendern för att uppdatera den gällande datum för NM
och styrelsen tar slutgiltigt beslut via mail.
§ 71 Deltagande i internationella tävlingar hösten 2021
Elitkommittén via Marcus föredrog punkten. Elitkommitén gör bedömningar att vi
under hösten kan ha representanter på tävlingar som går inom Norden. Det baseras
bland annat på UDs rekommendationer av resor till andra aktuella länder som har
mästerskap under 2021. Elitkommiténs förlag till beslut: Att styrelsen godkänner att
SSF skickar representanter till tävlingar inom Norden, även tävlingar som eventuellt
flyttas till detta område efter detta möte, samt att det kan finnas individuella undantag
för lyftare till inbjudningstävlingar. Exekutiva domarkommitén stödjer elitkommiténs
förslag.
Styrelsen beslutade att godkänna elitkommiténs förslag, alltså att 1) SSF kan delta vid
internationella tävlingar inom Norden under 2021, 2) Att tävlingar som flyttas till
Norden efter mötet kan läggas till de godkända tävlingarna, 3) Att lyftare som får
individuella inbjudningar till särskilda tävlingar (tex Arnolds) kan åka på dessa.
Punkten anses omedelbart justerad.
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§ 72 Lägesrapport EM
Thomas föredrog punkten. Förberedelserna rullar på infor EM. Både kommunen,
hotell, restaurang och arenabyggare samt andra lokala företag är mycket intresserade
av evenemanget.
§ 73 Lägesrapport NM
Thomas H föredrog punkten. De deltog vid ett möte med de nordiska ländernas
representanter förra veckan. NM kommer att arrangeras i Finland och mötet handlade
om vilka förutsättningar som kommer att gälla för inresa från de andra Nordiska
länderna. Tävlingen är planerad till den 6-7 november och går för ungdomar och
juniorer, klassiskt och utrustat samt styrkelyft och bänkpress. Nytt möte mellan de
nordiska länderna är den 26 augusti med en ny avstämning. Det är väldigt kort tid
mellan 26 augusti och 6 september, vilket är sista dagen för preliminära anmälningar.
Det är bra om den anmälningstiden kan flyttas något, då det är kort tid mellan det
beslutande mötet den 26 augusti och 6 september. Thomas tar med det till nästa möte
med gruppen.
§ 74 Klassiska VM i SL i Halmstad
Thomas föredrog punkten. IPF har meddelat att de ska hålla VM i klassiskt styrkelyft
för alla kategorier i Sverige, på Eleikos anläggning i Halmstad. I dagsläget har inte
SSF något med evenemanget att göra arrangörsmässigt.
§ 75 Policy social medier kontra hemsidan
Thomas föredrog punkten. Motionen som godkändes på årsmötet gällande extern
kommunikation från förbundet till medlemmar tar även in sociala medier och kommer
att inbegripa även sociala medier.
Arbetsgruppen, via Karin föredrog sitt arbete och berättade att de kommit fram till att
det ska finnas en tydlig avsändare och/eller tydlig hänvisning i inlägg och svar på
sociala medier.
Beslut från styrelsemöten ska kommuniceras efter att protokollet är justerat. Vid
behov ska protokollet anses omedelbart justerad.
§ 76 Återstartsstöd från RF
Thomas H föredrog punkten. RF har många återstartsstöd, som SSF kan få ta del av
mot att vi skickar in en plan för hur vi återstartar. Pengarna får användas för
förbundet, distrikt och klubbar. Det gäller för styrkelyft 2,5 mkr.
Styrelsen beslutade att Thomas H, i samarbete med Robert och Alexander, analyserar
användandet av pengarna och tar fram ett första förslag på återstartsplan som ska
presenteras på nästa styrelsemöte.
§ 77 Övriga frågor
Veckobreven
Veckobreven och deras utformning diskuterades och ska tas upp senare under året.
§ 78 Nästa möte
Beslutas via mail, men kommer att ligga under början av augusti.
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§79 Mötets avslutande
TH tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Sofia Kamlund, sekreterare

Karin Caesar, protokolljusterare
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