
 

  

 

 

 

 
 
 
Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF 

 

Datum: 2021.09.07 

Plats: Webbmöte 

 

Närvarande  

Ordförande Thomas Högberg (TH) 

Kassör Patrik Björk (PB)  

Sekreterare Sofia Kamlund (SK) 

Ledamot Karin Caesar (KC) 

Ledamot Thomas Wulffeld (TW) (från §85) 

Ledamot Anna Eriksson (AE) (från §85) 

Ledamot Michal Marciniewski (MM) 

Förbundschef Robert Ericsson (RE) 

Kanslist Alexander Grenehed (AG) 

Idrottsutvecklare Anett Langva (AL) 

Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH) 

 

§ 80 Mötets öppnande 

Ordförande Thomas H förklarar mötet öppnat. 

 

§ 81 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§ 82 Val av mötessekreterare 

Sofia utses till mötessekreterare. 

 

§ 83 Val av protokolljusterare 

Patrik utses till protokolljusterare. 

 

§ 84 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände 

detta.  

 

§ 85 Återstartsstöd från RF inklusive tidigare mailbeslut 

Thomas H föredrog punkten. Styrelsen har beslutat via e-post hur de ska disponera de 

2,5 miljoner som RF ger som återstartsstöd. Det finns information på hemsidan om 

hur det kan användas ute i klubbarna. Licenser, serieavgifter, föreningsavgifter samt 

avgiftsfri barn- och ungdomstränarutbildning ingår i återstartsstödet. Återrapportering 

sker första gång i februari nästa år.   
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§ 86 Aktuellt läge gällande Covid-19 

Thomas H föredrog punkten. Under dagen har regeringen från den 29 september hävt 

samtliga restriktioner och för SSF innebär det att vi kan återgå till ”normal” 

verksamhet under ansvar. Regionala föreskrifter kan komma om smittspridning ökar.  

 

§ 87 Återstart av hela tävlingsverksamheten till hösten – ”Kalendergruppen” 

Michal föredrog punkten. Kalendergruppen arbetar med kalendern inför nästa år, men 

den är ännu inte klar. För årets kalender föreligger inga ändringar. Kalendergruppen 

som grupp finns kvar tills vi vet att läget är stabilt, sedan kan ansvaret för kalendern 

eventuellt återgå till tävlingskommittén.   

 

§ 88 Deltagande i internationella tävlingar hösten 2021  

Thomas H föredrog punkten. Vid punkt §71 på mötet 2021-06-29 togs beslut att 

enbart skicka deltagare till internationella tävlingar inom Norden. Det gjordes ett 

undantag från detta beslut då VM i klassiskt och utrustad bänkpress flyttades av IPF 

från Kazakstan till Litauen, dit elitkommittén och styrelsen bedömde att det var 

möjligt att skicka lyftare utefter det lokala läget i Litauen, samt gällande 

rekommendationer från UD. Styrelsen tog detta beslut via e-post.  

Det generella beslutet från 2021-06-29 kvarstår, alltså att deltagare skickas enbart till 

tävlingar inom Norden. Undantag kan göras vid specifika tävlingar utanför Norden 

om elitkommittén och styrelsen anser det vara möjligt.   

 

§ 89 Rapport från Marcus  

Marcus föredrog punkten. Marcus återberättade från sitt senaste möte med IPF, via sin 

plats i athletes commitée. Ny del i Wadakoden: Lyftare som tävlar på internationell 

tävling kan testas upp till 12 månader efter internationell tävling.  

 

§ 90 Lägesrapport EM 

Robert föredrog punkten. Dagens beslut från regeringen om upphävda restriktioner 

betyder att publiktaket kan tas bort. Robert och Alexander har besökt Västerås för att 

gå igenom teknik och upplägg för tävlingen. Det har varit en avstämning med EPF om 

hur planeringen fortskrider. Oavsett nationella regler så vill IPF att deras covidpolicy 

fortsatt ska följas. Robert ska lyfta frågan med Gaston från IPF.   

 

§ 91 Lägesrapport NM 

Thomas H och Robert föredrog punkten. De hade möte med nationerna den 26 augusti 

för att gå igenom förutsättningarna för tävlingen. Alla länder är positiva till att komma 

och många lyftare verkar bli anmälda. Rutiner kring covidtester kommer att delges 

deltagare utefter de finska riktlinjerna vid tillfället. Vid minderåriga deltagare 

kommer vårdnadshavare att kontaktas inför resan.   

 

§ 92 Klassiska VM i SL i Halmstad – planerad närvaro av styrelsemedlemmar, 

anställda och kommittéledamöter 

Thomas H föredrog punkten. Sverige kommer på den årliga kongressen att 

representeras av IT-domaren Ulf Ericsson som är på plats för att tjänstgöra som 

domare. Thomas, Robert och Alexander åker ner till VM i Halmstad den 1 oktober.  

Redaktionskommittén har möjlighet att täcka hela VM om de kan.  
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§93 Rapport från Anett 

Anett föredrog punkten.  

 

Paralyftning 

Två nya föreningar (Uppsala och Höllviken) har fått beviljat medel för utrustning och 

utbildning för paralyftning. En utbildning håller på att anordnas med Eleiko och 

parasportförbundet. Aktivitet kommer att göras i september i Göteborg. En lyftare 

kommer att få åka till Special Olympics i Norge. En lyftare kommer att vara med på 

Special Olympics i Västerås. Många paralyftare från olika länder är i riskgrupp för 

covid och det kan därför påverka hur många som är med på Special Olympics. Det 

kommer att anordnas evenemang i Västerås och paralyftning kommer in på 

parasportens SM-veckan i Malmö. Det finns en steg 1 utbildning som håller på att 

anpassas för att kunna hållas delvis digital. Steg 2 håller på att utformas och 

specialanpassats. Domare ska re-certifieras inför nästa fyraårsperiod. En folder 

kommer att tas fram inför nordiska så att de andra länderna kan få information om hur 

vi arbetar.    

 

Utbildning om ätstörningsproblematik 

Allt är nästan helt klar. Tre uppstartsperioder som man kan få medel för. Utbildningen 

kan gås tillsammans i grupp eller av individer. Det kommer tre föreläsningar till.  

 

Idrott för äldre 

Högskolan i Dalarna gör en utbildning i oktober. Allt material är klart och ska skickas 

ut.  

 

Nytt format för utbildningar, anmälningar och slutförande är testat så att det är enklare 

att spåra vem som gått vilka utbildningar.  

 

§94 Borttagande av extra föreningsavgift om 1500 kr för föreningar utan 

tävlingsverksamhet 

Thomas H föredrog punkten. Förr var RF enbart inriktade på elitidrott, där Sverige 

var väldigt bra i styrkelyft och bänkpress. De föreningar som inte hade 

tävlingsverksamhet fick en extra avgift på 1500 kr för att ”motivera” dem till att starta 

upp tävlingsverksamhet.  

Styrelsen beslutade att ta bort den extra avgiften på 1500 kr för föreningar utan 

tävlingsverksamhet från och med 2022.   

 

§95 Uppföljning av vår verksamhet i stort – tankar/förslag från Sofia 

Sofia föredrog punkten. Sofia frågade om hur organisationens verksamhet följs upp 

regelbundet. Upplägget för hur uppföljningen kan se ut diskuteras.  

Styrelsen ska framöver få tertialuppföljning med verksamhetsplan, Vision 2025 och 

ekonomi.   

 

§96 Planeringskonferens 2021  

Thomas H föredrog punkten. Planeringskonferensen för styrelse och kommittéer ska 

hållas under hösten. Kalendern är redan full med tävlingar så därför ser det svårt ut 
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med en helg. Konferensen blir därför digital under en vardagskväll. Kommittéer ska 

lägga fram sin plan för kommande år samt sitt budgetäskande.  

Patrik och Thomas gör en särskild genomgång av ekonomin utifrån de covidmedel 

som vi fått och som kan behöva förbrukas under en viss tidperiod.  

Styrelsen beslutade att ge Thomas H att hitta ett datum för planeringskonferensen 

under en vardagskväll.  

 

§97 Boka tidpunkt för följande möten 2022 

a) Elitdomarkonferens  

Förslag från Exekutiva domarkommittén: 2022-01-15/16 bifalles.  

 

b) Distriktskonferens 

Den är till för distrikten och brukar ligga i månadsskiftet februari-mars. 

Kalendergruppen återkommer med definitivt förslag.  

 

c) Årsmöte 

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas senast 30 april. Årsmötet beslutas till 24 april.  

 

d) Planeringskonferens 

Den brukar hållas runt månadsskiftet september-oktober. Kalendergruppen 

återkommer med förslag.  

 

e) Ytterligare distriktskonferens?  

Eventuellt en digital distriktskonferens under hösten vid behov.  

 

§98 Mötesplanering för framtida styrelsemöten  

Thomas föredrog punkten. Kommande år så kommer 3-4 fysiska möten att 

kompletteras med 3-4 digitala möten.  

 

 

§99 Övriga frågor 

- Vem får representera Sverige på nationella tävlingar?  

Styrelsen diskuterade vem som får representera Sverige på internationella 

mästerskap, när det gäller medborgarskap.  

Elitkommittén får i uppdrag att utreda frågan om vilka premisser gällande 

medborgarskap som ska gälla för att kunna bli uttagen samt var det ska regleras; 

tävlingsbreglerna eller i uttagskriterierna.  

 

- Tävlingsprogram och databas 

Ett nytt tävlingsprogram har tagits fram av Sydsvenska Styrkelyftförbundet. 

Databasgruppen måste involveras i processen och Sofia förmedlar kontakt till Jesper 

som utvecklat programmet för Sydsvenska.  

 

§100 Nästa möte 

Blir i anslutning till planeringskonferensen.  
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§101 Mötets avslutande  

Thomas H tackar och avslutar mötet.  

 

 

 

 
 
Thomas Högberg, ordförande                                              Sofia Kamlund, sekreterare 

 

 

 

 

 

Patrik Björk, protokolljusterare 
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