
 

 

 
 
 
Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF 
 
Datum: 2022.04.23 
Plats: Idrottenshus, Örebro 
 
Närvarande  
Ordförande Thomas Högberg (TH) 
Kassör Patrik Björk (PB)  
Sekreterare Sofia Kamlund (SK) 
Ledamot Michal Marciniewski (MM) 
Förbundschef Robert Ericsson (RE) 
 
Frånvarande 
Ledamot Karin Caesar (KC) 
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) 
Ledamot Anna Eriksson (AE) 
Kanslist Alexander Grenehed (AG) 
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL) 
 
§ 184 Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Högberg förklarar mötet öppnat. 
 
§ 185 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen upplästes och godkändes. 
 
§ 186 Val av mötessekreterare 
Sofia utses till mötessekreterare. 
 
§ 187 Val av protokolljusterare 
Patrik Björk utses till protokolljusterare. 
 
§ 188 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (2022-02-24 och 2022-03-13) finns utsänt och publicerat på 
hemsidan. Mötet godkände föregående protokoll.   
 
§ 189 Genomgång av RF-bidrag  
Thomas föredrog punkten och berättade vilka stöd vi får från RF och vilka krav som följer på 
dem. Förbundets bokföring är uppbyggd på att enkelt kunna ge underlag till redovisningen 
till RF.  
 

a) Organisationsstöd 
Ett övergripande stöd som vi kvalificerar oss till genom verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse, ingen specifik uppföljning behövs. Storleken på förbundet 
avgör storleken på stödet.  
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b) Verksamhetsstöd 

Stöd för specifik verksamhet som kräver en mer riktad redovisning än 
organisationsstöd, genom att beskriva hur verksamheten bedrivits. Om pengarna 
inte används inom avsedd tid så behöver vi betala tillbaka dem till RF.  

 
c) Projektstöd 

Detta är medel som söks för specifika projekt. Stödet har en omfattande återrapport 
för varje projekt.  

 
d) Återstartstöd 

Ett tillfälligt stöd med anledning av pandemin. Det finns direktiv kring hur pengarna 
ska fördelas inom förbundet, vilket påverkat hur SSF använt pengarna. Ett stort fokus 
är på föreningar samt barn- och ungdomsidrott. Det ska återrapporteras hur de har 
använts och de måste brukas innan 31 december 2022.  

 
§ 190 Genomgång av verksamhetsrapporten för tertial 3/2021 
Thomas och Robert föredrog punkten. Som underlag låg en skriftlig tertialrapport för 
T3/2021.  
Styrelsen tackade för rapporten och la den till handlingarna.  
 
§ 191 Genomgång av årsmöteshandlingar 
Styrelsen gick igenom handlingarna inför årsmötet 24 april.  
 
Gällande Motion 3 så kommer styrelsen att presentera ett underlag för aktivitetsbaserad 
arvodering under årsmötet, vilket är det som styrelsen förespråkar.  
I första hand yrkar styrelsen på ett aktivitetsbaserat arvode.  
I andra hand, om årsmötet vill besluta om ett fast arvode, så yrkar styrelsen på att 
ordförande och kassör arvoderas med ett prisbasbelopp per år och övriga ledamöter med 
ett halvt prisbasbelopp per år. Arvodering ersätter ej ersättning for andra utlägg, som 
reseersättning eller traktamente.  
 
§192 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyftes.  
 
§193 Mötets avslutande  
Thomas tackar och avslutar mötet.  
 
 
 
Thomas Högberg, ordförande                                              Sofia Kamlund, sekreterare 
 
 
 
Patrik Björk, protokolljusterare 
 

Comfact Signature Referensnummer: 1338889



Detta är ett elektroniskt
undertecknat dokument

FILNAMN
20220423 Styrelsemöte.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV
Alexander Grenehed

SIGNERADES
2022-04-26 09:42:12 +02:00

ÄRENDEREFERENS
1338889

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

 UNDERTECKNARE IDENTIFIERINGSMETOD

SK
Sofia Kamlund

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

Tidsstämpel: 2022-04-26 07:57:01 +02:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: b847d5ed-ee41-400c-8901-ae27b812e515

PB
Patrik Björk

patrikbjork@hotmail.com
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Kassör

Tidsstämpel: 2022-04-26 08:24:00 +02:00
Identifieringsmetod: HogiaID
Referens: 43e406a4-0e44-4976-8081-5d686b0f5d83

TH
Thomas Högberg

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

Tidsstämpel: 2022-04-26 09:42:07 +02:00
Identifieringsmetod: Webblänk
Referens: D69E34C5D198C0EA

Detta är en signatursida
Sida 1 av 1


	Underskriftssida

		2022-04-26T07:42:15+0000
	Comfact AB




