Styrelsemöte Svenska Styrkely förbundet, SSF
Datum: 2021.11.16
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wul eld (TW)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Ej närvarande
Sekreterare So a Kamlund (SK)
Idro sutvecklare Ane Langva (AL)
Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH)
§ 102 Mötets öppnande
Ordförande TH förklarar mötet öppnat.
§ 103 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 104 Val av mötessekreterare
AE utsågs ll mötessekreterare.
§ 105 Val av protokolljusterare
PB utsågs ll protokolljusterare.
§ 106 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll nns utsänt och publicerat på hemsidan.
Protokollet justerades på punkt §93 med omskrivning av Ane enligt:
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Parasport
Två nya föreningar (Uppsala och Höllviken) har få beviljat medel inom parabänkpress. En
utbildning och träningsläger för ly are och ledare inom parabänkpress anordnas i oktober
av SSF:s kommi é. Plats blir Eleikos lokaler i Halmstad.
Ak vitet llsammans med Paraspor örbundet kommer a göras i september i Göteborg
genom Start Your Impiossible Camp.
En ly are kommer åka ll VM i Stavanger, Norge, och tävla i gruppen för Special Olympics
medan era ly are kommer a vara med på Special Olympics i Västerås. Det kommer a
anordnas evenemang och utbildning kring Special Olympics i samband med EM i Västerås av
SSF:s kommi é. Många paraly are från olika länder är i riskgrupp för covid och det kan
därför påverka hur många som är med på Special Olympics.
Styrkely kommer få vara med som idro under Special Olympics Summer Games i 2022 i
Malmö.
Steg 1 utbildningen för ledare inom parasport i SSF håller på a anpassas för a kunna hålla
teoridelen digital. Steg 2 håller på a u ormas både för parabänkpress och styrkely för
ly are med intellektuell funk onsnedsä ning (Special Olympics).
Domare i parabänkpress ska under hösten genomgå prov och re-cer
fyraårsperiod.

eras inför nästa

En folder kommer a tas fram inför nordiska och EM i Västerås så a de andra länderna kan
få informa on om hur vi arbetar. Alla nordiska länder har blivit kontaktat med fråga om
samarbete.
Utbildning om ätstörningsproblema k
Allt är nästan helt klar. Tre uppstartsperioder som man kan få medel för. Utbildningen kan
gås llsammans i grupp eller av individer och genomförs digitalt. Det kommer tre
föreläsningar ll.
Idro för äldre
SSF har i samarbete med Svenska Tyngdly ningsförbundet ge Högskolan i Dalarna i
uppdraga skapa en utbildning riktat mot styrketräning för äldre. Allt material är klart och
ska skickas ut ll deltagarna inför uppstart i oktober.
Ny format för utbildningar, anmälningar och slu örande är testat så a det är enklare a
spåra vem som gå vilka utbildningar.
Mötet godkände protokollet med de a llägg.
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§ 107 Återstartsstöd från RF inklusive digare mailbeslut
TH föredrog punkten. SSF har få beviljat återstartsstöd om 2,5 miljoner kronor från RF. De
första pengarna a fasa ut är föreningsavgi erna för 2022, där fakturor gå ut, men med 0
kr för föreningar. Även fakturor för licenser kommer bli nollade.
§ 108 Kort avstämning av covid-19
TH föredrog punkten. Inga förändringar har ske sedan det senaste beslutet om bor agande
av alla restrik oner, var och en måste ta si ansvar. EM kommer kunna genomföras enligt
plan.
Under höstens interna onella tävlingar har inten onerna varit a följa IPFs regler för covid,
med det har inte all d gjorts fullt ut. Inför EM måste SSF vara tydliga med vad som gäller.
Kansliet inväntar e svar från EPF om godkännande a följa Folkhälsomyndighetens råd.
§ 109 Nya föreningar
AG föredrog punkten.
Nya ansökningar gäller:
•
Björklinge Styrkeklubb
•
Jokkmokks Styrkely sklubb
•
Älvdalens Atletklubb
Styrelsen beslutade a godkänna föreningsansökningarna.
På nästa möte tas frågan upp om styrelsen ska behöva godkänna nya föreningar.
§ 110 Skri lig rapport från An dopingkommi én
AE föredrog rapporten från An dopingkommi én. Kommi én föreslår a ta bort
an dopingavtalet och a vaccina on av föreningar endast ska behöva göras vart tredje år.
De föreslår även a varje individ som ansöker om tävlingslicens ska ha gjort utbildningen
Ren vinnare, för a lägga mer ansvar på de tävlande.
Kommi én kom även med e förslag på frågan om transpersoners rä ll tävlande i
styrkely , och förslaget är a personer som genomgå puberteten och gjort en
könskorrigering från man ll kvinna ej ska få deltaga i damklasser, då det inte anses som
tävling på lika villkor. De a är en känslig och komplex fråga som interna onellt hanteras på
olika sä . Förslaget är a llsä a en arbetsgrupp som jobbar med frågan.
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Till kommande styrelsemöten måste styrelsen måste ta beslut gällande an dopingavtalet,
vaccina on mot doping och krav för tävlingslicens.
§ 111 Rapport av Marcus från VM/SL i Halmstad, VM/BP i Litauen, U/J-NM i Finland och
VM/SL i Norge.
MH deltog inte på mötet, utan punkten föredrogs av övriga på mötet. Sammanfa at har
tävlingarna fungerat bra och med mycket goda resultat för Sveriges ly are.
§ 112 Ekonomisk rapport
PB föredrog punkten. Det ekonomiska läget ser bra ut för fram den. Återstartspengarna är
bokade som ”föreningarnas pengar”.
§ 113 Verksamhetsrapport för den 2021-01-01—2021-08-31
TH föredrog punkten. En verksamhetsrapport har redovisats och bifogas de a protokoll.
§114 Lägesrapport EM
Det mesta är klart inför EM, endast de sista detaljerna med transportplan, priser, sponsorer
mm är kvar. Final nomina on blev 450 deltagare, vilket är rekord.
§115 Rapport från Ane
Punkten stryks ur protokollet.
§116 Rapport från databasgruppen
Det ska tas e omtag kring databasen. Arbetsgruppen ska ha e ny möte med Jonas
Telegin och en arbetsplan ska läggas upp för vad som behöver göras.
§117 Rapport från redak onskommi én från bevakningen av VM i Halmstad
KC föredrog punkten. Mia från redak onskommi én drog e stort lass och det blev en bra
rapportering.
Om det nns ps på personer a vara med i redak onskommi én tas det gärna emot.
§118 Inför planeringskonferensen 2021-11-25
På konferensen kommer det vara genomgångar med kommi éer kring kommande planer,
ekonomi mm.
§119 Diskussion om hur vi går vidare med ÖSSF:s mo on nr 3 gällande dokumenta on
systema sering och löpande arkivering av fa ade beslut.
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Det behövs e gemensamt verktyg för hela organisa onen och riktlinjer för vad som ska
dokumenteras och hur. Carl Harju jobbar professionellt med verksamhetssystem och
verksamhetsstrukturer som torde kunna möta upp mo onens inten oner.
Styrelsen beslutar a bilda en arbetsgrupp i ledning av Carl Harju. RE och MM ingår också i
arbetsgruppen.
Stegvis implementering av valda delar av verksamhetssystemet och dess funk oner kommer
a ske under 2022 inom prioriterade områden och med fokus på a llmötesgå mo onen
på bästa sä .
§120 Ny medlem i Disciplinnämnden
Ny medlem i disciplinnämnden är Levi Bergstedt.
§121 Förslag ll ny Utbildningskommi é
RE föredrog punkten. RE har kontakt med Carl Harju som jobbar inom Region Stockholm.
Förslaget är a Carl Harju blir sammankallande ll en ny utbildningskommi é, med stöd av
RE m. . Kommi én ska jobba med a samla in all förbundets verksamhet så a alla följer
samma struktur.
Styrelsen beslutar a välja Carl Harju ll sammankallande för en ny Utbildningskommi é.
§122 Övriga frågor
På mötet diskuterades a det blir svårare a hi a de som jobbar utan betalning. Ska andra
avgi er höjas för a kunna betala de som jobbar?
§123 Nästa möte
TH skickar förslag på möte v 50.
§ 124 Mötets avslutande
TH tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, sekreterare

Patrik Björk, protokolljusterare
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AE
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Thomas Högberg

TH
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