Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2022.01.20
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Sofia Kamlund (SK)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Adjungerad
Carl Harju (under punkt §145-§150, motionerna ”Verksamhetsrevisorer (ÖSSF)” och
”Kommitté av distriktsrepresentant (ÖSSF)”)
Frånvarande
Ledamot Karin Caesar (KC)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
§ 145 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Högberg förklarar mötet öppnat.
§ 146 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 147 Val av mötessekreterare
Sofia Kamlund utses till mötessekreterare.
§ 148 Val av protokolljusterare
Anna Eriksson utses till protokolljusterare.
§ 149 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan.
Protokollet justeras med §131 där första raden ska vara ”En förening har begärt inträde i
Svenska styrkelyftförbundet, SFF”.
Mötet godkände detta.
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§ 150 Genomgång av inkomna motioner
Styrelsen gick igenom alla inkomna motioner. Beslut kommer att ske vid nästa styrelsemöte.
-Termer för discipliner (VSSF) med att-satserna:
att ändra termen till ”klassiskt styrkelyft” istället för ”styrkelyft klassiskt”
att ändra termen till ”utrustad styrkelyft” istället för ”styrkelyft utrustat”
Styrelsen konstaterade att detta motsvarar hur IPF benämner termerna på engelska.
- Dokumentation av ersättningsnivåer (SSSF) med att-satserna:
att ersättningsnivåer och prestation för att få dessa tydligt ska framgå av dokument som
finns på SSFs hemsida.
Styrelsen konstaterade att ett dokument som beskriver ersättningar och prestation är
självklart.
- Arvodering av styrelsemedlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet (ÖSSF) med att-satserna:
att poster i SSF:s styrelse ska arvoderas där ordförande arvoderas med ett prisbasbelopp
per år och övriga ledamöter med ett halvt prisbasbelopp per år.
Styrelsen diskuterade att detta skulle innebära en avgift på 253 000 kr inklusive sociala
avgifter. Dagens aktivitetsbaserade arvode kostade ca 75 000 kr inklusive sociala avgifter
under 2019, vilket var senaste året med antal fysiska möten i normal omfattning.
- Kommitté av distriktsrepresentant (ÖSSF) med att-satserna:
att årsmötet skall ge styrelsen i SSF direktiv att upprätta en kommitté́ bestående av tre (3)
stycken distriktsrepresentanter, som utnämns och väljs gemensamt av distrikten.
Styrelsen diskuterade efter inspel från Carl Harju att intentionen i denna motion bör kunna
uppfyllas av ett verksamhetssystem, vilket Carl Harju är med och hjälper SSF med.
- Verksamhetsrevisorer (ÖSSF) med att-satserna:
att årsmötet ska tillsätta en verksamhetsrevisor, som på̊ uppdrag av årsmötet och SSF:s
medlemsföreningar ska granska styrelsens löpande arbete.
att årsmötet ska ge direktiv om utökat uppdrag till befintlig revisor att framgent genomföra
verksamhetsrevision i tillägg till revision av finansiella angelägenheter.
Styrelsen diskuterade efter inspel från Carl Harju att intentionen i denna motion bör kunna
uppfyllas av ett verksamhetssystem, vilket Carl Harju är med och hjälper SSF med.
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- Alkoholpolicy i ungdomssammanhang (ÖSSF) med att-satserna:
att representanter, företrädare, domare och ledare inte skall förtära drycker som innehåller
mer än 2,25 volymprocent alkohol vid möten, resor (till/från arrangemang), tävlingar eller
andra evenemang kopplade till ungdomsverksamhet, såsom ungdomsmästerskap, träningar
eller liknande samlingar. Ungdom definieras i detta sammanhang enligt samma
åldersindelning som för tävlingar, dvs, fram till året man fyller 19 år.
att det i SSF:s alkoholpolicy adderas att “ledare och representanter för SSF skall uppvisa gott
omdöme & redlighet kring alkoholförtäring i övriga sammanhang och att påföljden vid
misskötsamhet skall innebära att ett disciplinärende mot den berörda individen upprättas.
Styrelsen diskuterade vem som var representant och var kontrollansvaret ligger.
- Översyn av ersättningsmodell för veteran landslaget (ÖSSF) med att-satserna:
att ersättningsmodellen för veteranlandslaget ses över och att det under 2022 genomförs
en utvärdering av potentiella modeller (exempelvis ersättning baserat på̊ medaljer/resultat),
samt respektive modells ekonomiska effekt och lämplighet. Resultatet av detta arbete skall
vara redovisas skriftligt och vara redo att implementeras senast 1/1-2023.
Styrelsen diskuterade vad olika modeller av ersättning/stöd kan baseras på.
§ 151 Avstämning av covid-19. Hur påverkar det vår nationella tävlingsverksamhet?
Utrustade SM som var planerat till 28-20 januari är framflyttat (se §152).
Domarkonferensen som skulle varit fysiskt den 15-16 januari blev omställd till ett digitalt
evenemang.
Serie 1 som skulle gått 3-13 februari är inställd. Första serien blir istället under den
planerade Serie 2 (12/5-29/5). Serie 1 ersätts av en kval/rankingomgång under perioden 15
februari till 13 mars.
Arrangörerna för SM-veckan (RF, SVT och Piteåkommun) samlar just nu in information kring
hur SM-veckan kan genomföras. SSFs beslut om klassiska SM kommer då vi vet hur
arrangörerna ställer sig, vilket kommer den 3 februari.
§ 152 Konfirmering av mailbeslut
Styrelsen har via mail beslutat att ställa in SM i utrustat styrkelyft och bänkpress som skulle
gått i Falköping 28-30 januari men har som ambition att kunna hålla mästerskapet vi ett
annat tillfälle. Detta eftersom rådande restriktioner och smittspridning omöjliggör ett
smittsäkert arrangemang. När en eventuell tävling kan hållas beror på hur smittspridningen
utvecklas och var det kan anpassas i kalendern.
§ 153 Nya föreningsansökningar
- Köping AK (VSSF)
- Nyköpings AK (ÖSSF)
Styrelsen beslutade att godkänna båda föreningsansökningarna och välkomnar de till SSF.

Comfact Signature Referensnummer: 1269370

§ 154 Justeringar i Handlingsplanen och Måldokumentet för SSF:s antidopingarbete
Thomas H och Alexander föredrog punkten. Handlingsplanen och måldokumentet är
uppdaterat enligt styrelsens beslut den 21 december 2021, samt uppdaterat namnet ”RF
Antidoping” till ”Svensk antidoping”. Dokumenten är översända till antidopingkommitén.
§ 155 Elitstöd X 2022-2023
Thomas H föredrog punkten. SSF har fått samma nivå på Elitstöd X som tidigare, vilken nu
även ska inbegripa paralyftning. Övriga verksamhetsstöd har inte fått sin tilldelning än på
grund av den pågående konflikten mellan Svenska fotbollsförbundet och RF.
SSF har också fått besked om återstartsstöd för landslagsverksamhet. Det är ännu oklart
vilka krav som finns för hur det ska användas, men Robert och elitkommittén arbetar på en
modell för elitverksamheten.
§ 156 Förslag gällande avgifter avseende våra tävlingsrelaterade avgifter och
föreningsavgiften
Thomas H och Alexander föredrog punkten. Ett underlag på avgifter för kommande år har
inkommit från Thomas H och Alexander inför mötet. På detta har Michal inkommit med
kommentarer i förhand.
Styrelsen diskuterar de olika avgiftsnivåerna samt incitament för att höja statusen på
serieverksamheten. Beslutet bordläggs tillsvidare.
§157 Inför SDF-konferensen
Thomas föredrog punkten. Smittspridningen fortsätter nu att öka.
Styrelsen beslutar att SDF-konferensen blir ett digitalt endagarsevenemang lördagen den 26
februari med start kl 9:00 och slut som senast 18:00.
§158 Övriga frågor
Anna informerade att hon inte kommer att kandidera för en ny mandatperiod.
Robert uppdaterade om student-SM som kommer gå i Falun 30/4 och 1/5, samt att ett
landslag ska tas ut till student-EM och student-VM.
§159 Nästa möte
Nästa möte är inför SDF-konferensen, och går klockan 18:30 den 24 februari.
§160 Avslutning
Thomas H tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Sofia Kamlund, sekreterare

Anna Eriksson, protokolljusterare
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UNDERTECKNARE
Thomas Högberg

TH

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

Anna Eriksson

AE

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

Sofia Kamlund

SK

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