Årsmöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF
Datum: 2022.04.24
Plats: Idrottens Hus, Örebro
Närvarande styrelsen och anställda
Ordförande Thomas Högberg
Kassör Patrik Björk
Sekreterare Sofia Kamlund
Ledamot Karin Caesar
Ledamot Michal Marciniewski
Ledamot Anna Eriksson (medverkade digitalt)
Kanslist Alexander Grenehed (till och med punkten om mötets behöriga utlysande)
Förbundschef Robert Ericsson (under punkten §10)
Närvarande representanter från distrikten
Distrikt, anslutna föreningar, antal röster: representant.
Norra Norrlands SF, 15 föreningar, 3 röster: Magnus Wikström.
Mellersta Norrlands SF, 9 föreningar, 2 röster: Andreas Lind.
Södra Norrlands SF, 16 föreningar, 4 röster: Carin Gustafsson och Helena Gavlén.
Västra Svealands SF, 18 föreningar, 4 röster: Jonas Telégin.
Östra Svealands SF, 28 foreningar, 5 röster: Cecilia Cederblad.
Västra Götalands SF, 29 föreningar, 5 röster: Emma Gefwertz.
Sydöstra SF 18 föreningar, 4 röster: Patrik Thur (medverkade fysiskt fram till lunch och
sedan digitalt).
Sydsvenska SF 16 föreningar, 4 röster: Michael Törnberg.
Övriga närvarande
Marie Louise Forsberg Fransson, (mötesordförande) adjungerad.
Josefine Werngren
Josef Eriksson
Carl Harju
Levi Bergstedt
Anna-Lena Bellqvist (medverkade digitalt)
Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Thomas Högberg förklarar årsmötet öppnat och hälsar alla välkomna.
§1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Röstlängden fastställs till 31 röster för distrikten, fördelade enligt ovan, i enlighet med SSFs
stadgar Kap 2, 4§ Rösträtt.
Styrelsens ordförande frågar mötet om mötet kan godkänna röstlängden.
Mötet beslutar att godkänna röstlängden.
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§2 Fastställande av föredragningslista för mötet
Styrelsens ordförande frågar mötet om mötet kan godkänna föredragningslistan.
Mötet beslutar att fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§3 Fråga om mötets behöriga utlysning
Thomas Högberg och Alexander Grenehed fördrar hur mötet har utlysts. Mötet kallades
först via kalendariet i höstas och sedan den 3 mars 2022 via e-post. Den tvist som varit
mellan Svenska fotbollsförbundet och riksidrottsförbundet gjorde att budgeten skickades ut
6 april istället för som stadgeenligt den 3 april.
Ur stadgarna för SFF, 2 Kap, 1§:
”(…) Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i
förbundets officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom brev till
röstberättigade organisationer senast tre veckor före mötet.
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
verksamhetsplan med ekonomisk plan samt förbundsstyrelsens förslag och inkomna
motioner till förbundsmötet - vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om
motionen kommer från förening, av SDF-styrelsens yttrande - skall senast tre veckor före
mötet sändas till röstberättigade organisationer. ”
Cecilia Cederblad yrkar på att mötet godkänner mötets behöriga utlysande med noteringen
att budgeten skickades ut tre dagar för sent och inte per post, vilket står i stadgarna.
Stadgarna bör i detta avseende uppdateras inför nästa års årsmöte.
Styrelsens ordförande frågar mötet om mötet kan godkänna mötets behöriga utlysande i
enlighet med Cecilia Cederblads yrkande.
Mötet beslutar att godkänna mötets behöriga utlysande i enlighet med yrkande från Cecilia
Cederblad.
§4 Val av mötesordförande
Marie Louise Forsberg Fransson, ordförande i RF-SISU Örebro, föreslås som
mötesordförande.
Mötet beslutar att välja Marie Louise Forsberg Fransson till mötesordförande.
§5 Val av mötessekreterare
Styrelsens sekreterare Sofia Kamlund föreslås som sekreterare.
Mötet beslutar att välja Sofia Kamlund till mötessekreterare.
§6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokoll, samt
erforderligt antal rösträknare
Cecilia Cederblad och Andreas Lind föreslås som justerare tillika rösträknare.
Mötet beslutar att välja Cecilia Cederblad och Andreas Lind till protokolljusterare och
rösträknare.
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§7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av representanter från styrelen och
kommitéer. Frågor som ställdes besvarades av styrelsen via Thomas Högberg, Patrik
Björk, Michal Marciniewski, samt av Michael Törnberg (antidopingkommitén).
Mötesordförande frågar mötet om mötet kan godkänna verksamhetsberättelsen för
2021.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2021.
b. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse
Styrelsens kassör Patrik Björk samt styrelsens ordförande Thomas Högberg föredrar
för styrelsens förvaltningsberättelse och den ekonomiska redovisningen.
Årets resultat: -722 tkr.
Mötesordförande frågar mötet om mötet kan godkänna förvaltningsberättelsen för
2021 och balansera årets resultat till kommande års balansräkning.
Mötet beslutar att godkänna förvaltningsberättelsen för 2021.
Mötet beslutar att balansera årets resultat till kommande års balansräkning.
c. Revisorernas berättelse
Revisorn Andreas Mathiasen deltog inte på mötet. Uttalandet i revisionsberättelsen
lästes upp av mötesordförande.
Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Mötesordförande frågar mötet om mötet kan lägga revisorernas berättelse till
handlingarna.
Mötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§8 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Mötesordförande frågar mötet om mötet kan bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
Mötet beslutar att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§9 Behandling av styrelsens förslag och motioner
1. Presentation 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 yrkar bifall till motionen.
Mötesordförande frågar mötet om mötet kan godkänna motionen i enlighet med
styrelsens förslag.
Mötet beslutar att bifalla motionen om ersättningsnivåer i enlighet med styrelsens
förslag.
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2. Disciplintermer (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 yrkar bifall till motionen.
Emma Gefwertz yrkar för VGSFs räkning avslag till motionen.
Mötesordförande ställer motionen bifall mot avslag.
Mötet beslutar att bifalla motionen om diciplintermer i enlighet med styrelsens
förslag.
3. Arvodering av styrelsemedlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet (ÖSSF) med attsatserna:
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 yrkar i första hand avslag till motionen och att istället komplettera det
aktivitetbaserade arvodet med ett arvode om 500 kr för digitala möten.
Styrelsen yrkar i andra hand, om ett fast arvode gillas av mötet, i enlighet med
följande ändringsyrkande: 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.
Cecilia Cederblad yrkar för ÖSSFs räkning bifall till motionen.
Mötesordförande ställer motionen bifall mot avslag.
Mötet beslutar att avslå motionen om arvodering i enlighet med styrelsens förslag.
4. 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.
Cecilia Cederblad meddelar att ÖSSF drar tillbaka motionen till fördel för det
verksamhetssystem som håller på att utvecklas, förutsatt att distrikten kommer att
involveras i arbetet med verksamhetssystemet.
5. 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.
Cecilia Cederblad meddelar att ÖSSF drar tillbaka motionen till fördel för det
verksamhetssystem som håller på att utvecklas, förutsatt att distrikten kommer att
involveras i arbetet med verksamhetssystemet.
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Mötet ajourneras i tio minuter.
6. 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.
Cecilia Cederblad yrkar för ÖSSFs räkning att bifalla motionen med följande
tilläggsyrkande i första att-satsen:
”För internationella mästerskap gäller policyn när SFF har ungdomslyftare
närvarande och omfattar alla representanter från SSF (domare, coacher etc.,
exklusive av SSF utsedda lyftare).
På nationella mästerskap gäller policyn för SSF utsända representanter (ex.
kommitté, domare etc.) under tiden för ungdomsmästerskap”.
Styrelsen bifaller motionen med tilläggsyrkandet från Cecilia Cederblad.
Mötesordförande ajournerar mötet för lunch 30 min.
Mötesordförande frågar om mötet kan bifalla motionen i enlighet med styrelsens
förslag.
Mötet beslutar att bifalla motionen om alkoholpolicy.
7. 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 yrkar bifall till motionen.
Carin Gustafsson, Jonas Telégin och Andreas Lind skickar med till styrelsen att
ersättningsmodellen inte bör påverka övrig landslagsverksamhet i en stor
utsträkning.
Mötesordförande frågar om mötet kan bifalla motionen i enlighet med styrelsens
förslag.
Mötet beslutar att bifalla motionen om översyn av ersättningsmodell för
veteranlandslaget i enlighet med styrelsens förslag.
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8. 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.
Jonas Telégin yrkar för VSSFs räkning på att ”skall” ska ändras till ”ska”.
Mötesordförande frågar om mötet kan bifalla propositionen i enlighet med
styrelsens förslag, med medskicket att den redaktionella ändringen om ”skall” till
”ska” kan beaktas när stadgarna revideras.
Mötet beslutar att bifalla propositionen om stadgeändring i enlighet med beslut
tagna vid RF stämman 2021.05.28-30 i enlighet med styrelsens förslag.
Mötet anser omedelbart justerad.
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§10 Behandling av förslag till verksamhetsplanen med ekonomisk plan samt fastställande
av föreningens medlemsavgift till förbundet
Thomas Högberg och Robert Ericsson föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan och
ekonomisk plan för 2022. Frågor ställdes och besvarades av Thomas Högberg, Robert
Ericsson, Patrik Björk och Michal Marciniewski.
Styrelsens förslag till föreningens medlemsavgift till förbundet är att avgiften är oförändrad.
Mötesordförande frågar om mötet kan bifalla verksamhetsplanen, budget och föreningens
medlemsavgift till förbundet enligt förslag.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2022.
Mötet beslutar att godkänna den ekonomiska planen för 2022.
Mötet beslutar att fastställa föreningens medlemsavgift till förbundet till att vara
oförändrad.
§11 Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
Levi Bergstedt (nyval).
Övriga kandidater:
Thomas Högberg.
Mötet ajourneras i femton minuter.
Mötet genomför sluten omröstning som avslutas med röstsiffrorna Levi Bergstedt 23 röster
och Thomas Högberg 8 röster.
Mötet beslutar att välja Levi Bergstedt till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande
för en tid av ett år.
§12 Val av övriga styrelseposter
Valberedningens förslag:
Patrik Björk som kassör (omval, 2 år).
Thomas Wulffeld som ledamot (omval, 2 år)
Anna-Lena Bellqvist som ledamot (nyval, 2 år)
I styrelsen sitter valda till årsmötet 2023:
Sofia Kamlund (sekreterare)
Karin Caesar (ledamot)
Michal Marciniewski (ledamot)
Mötet beslutar att välja Patrik Björk till kassör för en tid av två år.
Mötet beslutar att välja Thomas Wulffeld och Anna-Lena Bellqvist till ledamöter för en tid av
två år.
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§13 Val av revisor och revisorsuppleant för en tid av ett år
Valberedningens förslag:
Auktoriserad revisor Andreas Mathiasen till ordinarie revisor och Alf Ekström till
revisorsuppleant, Grant Thornton.
Mötet beslutar att välja Andreas Mathiasen till revisor för en tid av ett år.
Mötet beslutar att välja Alf Ekström till revisorsuppleant för en tid av ett år.
§14 Val av ordförande jämte två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Under mötet inkomna nomineringar:
Josef Eriksson som ordförande
Patrik Thur
Linda Vedestig
Josefin Werngren
Mötet ajourneras i femton minuter.
Mötet genomför sluten omröstning som avslutas med röstsiffrorna Josef Eriksson 31 röster,
Linda Vedestig 28 röster, Josefin Werngren 21 och Partik Thur 8 röster.
Mötet beslutar att välja Josef Eriksson till ordförande för valberedningen för en tid av ett år.
Mötet beslutar att välja Linda Vedestig och Josephine Werngren till ledamot i
valberedningen för en tid av ett år.
§15 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF stämma
Ordförande frågar om frågan kan hänskjutas till styrelsen.
Mötet beslutar att frågan hänskjuts till styrelsen.

§16 Avslutning
Styrelseordförande Levi Bergstedt avslutar mötet.

Marie Louise Forsberg Fransson, mötesordförande

Cecilia Cederbland, protokolljusterare

Sofia Kamlund, mötessekreterare

Andreas Lind, protokolljusterare
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