Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2022.02.24
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Kassör Patrik Björk (PB)
Sekreterare Sofia Kamlund (SK)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) (från §167)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Frånvarande
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)

§ 161 Mötets öppnande
Ordförande Thomas förklarar mötet öppnat.
§ 162 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes. Efter första utskicket av dagordningen har punkten
”§166 Diskussion med anledning av situationen i Ukraina” lagts till dagordningen.
§ 163 Val av mötessekreterare
Sofia utses till mötessekreterare.
§ 164 Val av protokolljusterare
Anna utses till protokolljusterare.
§ 165 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll finns utsänt och publicerat på hemsidan. Mötet godkände
detta.
§ 166 Diskussion med anledning av situationen i Ukraina
Styrelsen diskuterade hur vår verksamhet kan påverkas av rådande situation med Ryslands
invasion av Ukraina. Följande internationella mästerskap ligger i Europa under vår och
sommar.
- 8-13 mars är det EM i klassiskt styrkelyft i Litauen. Litauen har utlyst nationellt
nödläge. Det finns idag ingen avrådan från UD gällande resor för svenskar. Svenskar
som vistas i Litauen rekommenderas av UD att registrera sig på Svensklistan.

Comfact Signature Referensnummer: 1294763

-

23-27 mars är det EC för Universitet i Luxemburg.
2-8 maj är det EM för utrustat styrkelyft för ungdom, junior och seniorer i Tjeckien.
21-29 maj är det VM i bänkpress för alla kategorier i Kazakstan.
25-29 juli är det VC för Universitet i Moskva.
2-7 augusti är det EM i bänkpress för alla kategorier i Ungern.

Styrelsen beslutade att vi följer UDs rekommendationer och i förekommande fall ytterligare
rekommendation från RF, då vi beslutar om deltagande i internationella tävlingar. Skriftligt
godkännande från vårdnadshavare till ungdom som inte är myndiga på tävlingen ska
inhämtas innan tävlingen.
§ 167 Avstämning av covid-19. Uppföljning/uppdatering av vår planerade nationella
tävlingsverksamhet?
Samtliga restriktioner är hävda, förutom de som gäller att stanna hemma vid sjukdom.
Michal och Thomas W föredrog från kalendergruppen/tävlingskommitén. Inga nya tävlingar
eller andra förändringar finns än i kalender, men ett datum letas för utrustade SM som blev
inställt. Serien kommer igång i maj.
§ 168 Genomgång av inkomna motioner samt propositioner och beslut hur styrelsen
ställer sig till dessa.
-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 beslutade att bifalla motionens båda att-satser.
- 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 beslutade att bifalla motionen.
- 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 beslutade att avslå motionen.
Styrelsen beslutade att föreslå till årsmötet att ta fram en aktivitetsbaserad ersättning som
även gäller digitala möten och i samband med detta se över även ersättning för andra
uppdrag.
Motivering: Förslaget i motionen skulle innebära en kostnad som är tre gånger så hög som
senaste året med fysiska möten (2019), vilka hade ett aktivitetsbaserat arvode och resor.
Styrelsen anser att förbundets kostnader kan användas på annat sätt.
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- 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 .
Thomas ställde följande propositionsordning:
1) att styrelsen inte bör besluta i frågan, mot
2) avslag till förmån för att motionen kan behandlas nästa årsmöte då det nya
verksamhetssystemet är implementerat.
Styrelsen beslutade att styrelsen inte bör besluta i frågan.
Thomas Högberg reserverade sig mot beslutet.
- 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.
Thomas ställde följande propositionsordning:
1) att bifalla att-sats 1 och avslå att-sats 2, mot
2) avslag till förmån för att motionen kan behandlas nästa årsmöte då det nya
verksamhetssystemet är implementerat.
Styrelsen beslutade att bifalla att-sats 1.
Styrelsen beslutade att avslå att-sats 2.
Thomas Högberg reserverade sig mot beslutet.
- 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 ställer sig positiv till intentionen i motionen, men behöver förtydligande kring
några frågor om vilka och när detta gäller. Dessa frågor ska lyftas under SDF-mötet på
lördagen den 26 februari för att sedan återkomma med ett beslut till yttrande.
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- 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 beslutade att bifalla motionen.
Proposition från styrelsen: Förslag på stadgeändringar i enlighet med beslut tagna vid RF
stämman 2021.05.28-30 med att-satsen:
att revidera SSFs stadgar i linje med det beslut som togs på RFs stämma, gällande
könsbalansen i styrelsen, enligt rödmarkerad text.

3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män , att ettdera könet ska vara
representerat med minst hälften av övriga ledamöter. Valberedningens sammansättning
skall utgörs av ordföranden och 2 övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer

5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, att endera könet ska vara
representerat med minst 40 procent av ledamöterna exklusive ordförande.
Styrelsesammansättningen ska utgöras av ordförande, kassör och sekreterare samt fyra
övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Om fler
än två ledamöter avgår under pågående mandatperiod, så att styrelsen totalt understiger
fem ledamöter inklusive ordförande, skall ett extra årsmöte utlysas och fyllnadsval
genomföras.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot
har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av förbundsmötet, enligt 3 kap. 2 § RF:s stadgar, utsedd hedersledamot har yttrande- och
förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsen beslutade att lägga fram propositionen till årsmötet.
§ 169 Kort information inför SDF-konferensen
Thomas föredrog punkten. Konferensen blir digital på lördag 26 februari, kl 9-18. Agendan
är utskickad till alla deltagare.
Sofia tar mötesanteckningar.
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§ 170 Inför årsmötet
Thomas föredrog punkten. Årsmötet blir fysiskt den 24 april i Örebro med start klockan
10:00.
§171 Övriga frågor
Thomas och Robert får i uppdrag att uppdatera planen för användning av återstartstödet
från RF, för att planen ska täcka ett förhöjt stöd.
Robert inbjuder styrelsen till att komma och titta på universitets-SM den 30 aprili Falun.
§172 Nästa möte
Nästa möte blie ett fysiskt möte den 23 april i Örebro med start klockan 12:00.
§ 173 Mötets avslutande
Thomas tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Sofia Kamlund, sekreterare

Anna Eriksson, protokolljusterare
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