Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF, med anledning av bänkpress-VM 21-29
maj
Datum: 2022.03.13
Plats: Webbmöte
Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Sekreterare Sofia Kamlund (SK)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) (från 19:00, §180)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Frånvarande
Kassör Patrik Björk (PB)
Ledamot Michal Marciniewski (MM)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
§ 175 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Högberg förklarar mötet öppnat.
§ 176 Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.
§ 177 Val av mötessekreterare
Sofia Kamlund utses till mötessekreterare.
§ 178 Val av protokolljusterare
Anna Eriksson utses till protokolljusterare.
§ 179 Ekonomiskt stöd till fond för ukrainska lyftare
Thomas Högberg föredrog punkten. IPF har startat en Utvecklingsfond för att kunna bistå
Ukraina ”Aid fund Ukraine” med att bygga upp sin sport igen efter att Rysslands invasion är
över.
Robert berättade att vi har en Ukrainsk styrkelyftare som föreläsare på vår
universitetsutbildning, Hon ska försöka hålla sin föreläsningn i veckan.
Styrelsen beslutar att SFF ska skänka 10 000 SEK till fonden.
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§ 180 Deltagande på VM i Kazakstan
Från protokollet 24 februari 2022, § 166 ” 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.”
Robert har varit i kontakt med RF för att få inspel i frågan om att skicka ett landslag till bänkVM i Kazakstan. Den kontakten har förmedlat via e-post.
Preliminär anmälan: 22 mars.
Final nominations: 30 april.
Mästerskapet startar: 21 maj.
Styrelsen beslutar att preliminärt nominera lyftare, men att innan final nominations avväga
ställningstagandet. Det betyder att alla svenska lyftare kan avanmälas om styrelsen
bedömer att risken är för stor att åka när det närmar sig final nomination. Det är viktigt att
inget bokas eller betalas innan det slutgiltiga beslutet är taget. Om veteraner betalar resa
och/eller boende innan det slutgiltiga beslutet så kommer inte SSF att stå för någon
ersättning om deltagandet ställs in.
Vidare får respektive landslagscoach ansvaret att informera ”sitt” landslag om att styrelsen tar
beslut i ett senare skede om vi ska delta eller inte och ta in synpunkter från berörda lyftare hur de
ser på att tävla på BP-VM i Kazakstan.

§181 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§182 Nästa möte
Nästa ordinarie möte är den 23/4 i samband med årsmötet.
Ett extra möte kommer att hållas för att besluta om bänk-VM i Kazakstan enligt beslutet i
§180.
§ 183 Mötets avslutande
Thomas tackar och avslutar mötet.

Thomas Högberg, ordförande

Sofia Kamlund, sekreterare

Anna Eriksson, protokolljusterare
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UNDERTECKNARE
Sofia Kamlund

SK

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

Anna Eriksson

AE

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

Thomas Högberg

TH

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