Motioner till SSFs årsmöte 2022
1. SSSF - Presentation av ersättningar
Sydsvenska Styrkelyftförbundet vill att ersättningsnivåer och prestation för att få dessa tydligt ska framgå
av dokument som finns på SSFs hemsida.
Detta ska gälla för funktionärer inom SSF, såsom kommitté medlemmar, domare mm.
För SSSF, Michael Törnberg, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen föreslår bifall till motionen.

2. VSSF – Disciplintermer
Termer för discipliner
Vid ett årsmöte röstade des igenom ett förtydligande kring utrustat styrkelyft och klassisk. Förtydligandet
löd att termerna skulle heta ”Styrkelyft utrustat” och ”Styrkelyft klassiskt”. Alla röstade för detta. Dock så är
det inte termer som använts före eller efter då man sagt och säger ”Klassiskt styrkelyft” och ”utrustat
styrkelyft”. Innan detta och många gånger efter har man pratat om det som klassisk/utrustad styrkelyft och
inte styrkelyft klassiskt/utrustat.
Även i databasen så står det Klassiskt följt av gren/sammanlagt/poäng.
Vi vill ändra termen till Klassisk styrkelyft i stället för Styrkelyft klassiskt och Utrustad Styrkelyft i stället för
Styrkelyft utrustat. Detta är också vad vi tror syftet var, men det blev fel formulerat vid genomrostningen.
För VSSF, Josef Eriksson, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen föreslår bifall till motionen.

3. ÖSSF - Arvodering av styrelsemedlemmar i Svenska Styrkelyftförbundet Styrkelyft är
idag en så stor sport att styrelsearbetet kräver mycket av styrelsemedlemarna, exempelvis i form av
inläsning, mötesdeltagande både externt och internt, kommunikation med tävlingsarrangörer,
städer, kommuner, sponsorer m.fl. Att sitta i SSF:s styrelse är ett ansvarsfullt, tidskrävande och
utsatt arbete, vilket i sig motiverar skälig ersättning för nedlagt arbete. Det har också återkommande
höjts röster för att intressera potentiellt externa kompetenta krafter till SSF:s styrelse. Erfarna och
välmeriterade styrelsepersoner kan ofta välja mellan uppdragen, och tenderar att välja uppdrag som
är intressanta, meriterande och de facto lönsamma.
SSF tillämpar i nuläget en aktivitetsbaserad arvodering. ÖSSF anser att en arvodering som bygger på
ett fast belopp (istället för aktivitetsbaserat) dels i högre utsträckning kan attrahera kompetenta
krafter samt möjliggöra motkrav på valda styrelsemedlemmar. SSF skulle inte vara det första RFanslutna förbund som arvoderar styrelsemedlemmar, flera sporter gör redan detta.
ÖSSF yrkar därför på 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. Arvodering ersätter ej
ersättning för andra utlägg, som reseersättning eller traktamente.
För ÖSSF, Cecilia Cederblad, Ordf

SF styrelsens utlåtande Styrelsen föreslår avslag till motionen. Styrelsen föreslår att till årsmötet ta
fram en aktivitetsbaserad ersättning som även gäller digitala möten och i samband med detta se över
även ersättning för andra uppdrag.

4. ÖSSF - Kommitté av distriktsrepresentanter
ÖSSF yrkar på att årsmötet skall ge styrelsen i SSF direktiv att upprätta en kommitté bestående av tre
(3) stycken distriktsrepresentanter, som utnämns och väljs gemensamt av distrikten. Kommitten skall
överse och följa upp styrelsens genomförande av motioner & beslut som fattas under årsmötet. I
detta arbete ska även inkluderas uppföljning av översyn av övriga kommittéer samt de
arbetsbeskrivningar avseende respektive styrelsepost som ska finnas, eller om nödvändigt, ska
upprättas av styrelsen för dels styrelsens ledamöter, dels SSF:s anställda.
Uppföljning av styrelsens arbete ska enligt ÖSSFs förslag ske efter tre (3) respektive sex (6) månader,
där styrelsen redovisar pågående arbete och status vid tre (3) månader och slutredovisar sitt arbete i
sådan form som kan presenteras för SSF:s medlemmar vid sex (6) månader.
För ÖSSF, Cecilia Cederblad, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen har beslutat att inte ta ställning i frågan.

5. ÖSSF - Verksamhetsrevisor
ÖSSF yrkar i första hand på att årsmötet ska tillsätta en verksamhetsrevisor, som på uppdrag av
årsmötet och SSF:s medlemsföreningar ska granska styrelsens löpande arbete. Sådan post ska tillsättas
enligt beslut av styrelsen, och ska innehas av oberoende revisor med dokumenterad erfarenhet av
verksamhetsrevision av motsvarande organisationer och verksamheter. Revisor ska väljas på ett år och
inför varje efterföljande årsmöte redovisa sitt arbete under året skriftligen till SSF:s medlemmar.
Arvodering av verksamhetsrevisor ska bekostas av SSF.
ÖSSF yrkar i andra hand på att årsmötet ska ge direktiv om utökat uppdrag till befintlig revisor att
framgent genomföra verksamhetsrevision i tillägg till revision av finansiella angelägenheter.
För ÖSSF, Cecilia Cederblad, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen föreslår bifall gällande verksamhetsrevior och avslag gällande
utökat uppdrag till befintlig revisor.

6. ÖSSF - Alkoholpolicy i ungdomssammanhang
Under förra årets årsmöte röstades en motion igenom där det beslutades att SSF inte skall bekosta
alkohol i nationella sammanhang. Den motionen berörde dock inte förtäring av alkohol av SSF:s
representanter. Från tid till annan har det i vår sport förekommit att företrädare för vår sport uppträtt
berusade. ÖSSF anser att det framförallt i ungdomssammanhang är viktigt att företrädare, ledare och
tränare är medvetna om sin roll som förebilder. Dessutom bekostas ofta resor och deltagande på
läger, tävlingar och banketter av SSF vilket gör att krav på uppförande och redlighet kan ställas på
representanter från SSF. Riksidrottsförbundet har en dessutom en ANDT-policy, om alkohol, narkotika,
doping och tobak. Policyn talar om vikten av att svensk idrott medverkar till en positiv utveckling inom
samhället och tar ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. RF:s policy säger även att alkohol
inte skall förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet,
t.ex. under träningsläger, tävlingar eller resor till och från dessa.

ÖSSF yrkar på 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.
ÖSSF yrkar dessutom på 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.
För ÖSSF, Cecilia Cederblad, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen ställer sig positiva till andemeningen i motionen i avvaktan på
förtydligande.

7. ÖSSF - Översyn av ersättningsmodell för veteranlandslaget
I nuläget är det ekonomiska stödet från SSF till veteranlandslaget lågt och tävlade representanter står
själva för resa, logi, anmälningsavgift, landslagsklädsel och dopingavgift. Vårt veteranlandslag har
genom åren skördat flera framgångar och fortsätter bli allt mer konkurrenskraftiga. Dessutom visar de
också för omvärlden att vår sport är öppen för alla åldrar och bidrar därmed till en bredd i sporten.
Uttagningskriterierna för veteranlandslaget skiljer sig dock något jämfört med övriga landslag, varav
ett direkt skifte till samma ersättningsmodell som övriga landslag inte aktuell då den ekonomiska
effekten skulle bli signifikant.
ÖSSF yrkar dock på att ersättningsmodellen för veteranlandslaget ses över och att det under 2022
genomförs en utvärdering av potentiella modeller (exempelvis ersättning baserat på
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.
För ÖSSF, Cecilia Cederblad, Ordf
SF styrelsens utlåtande - Styrelsen föreslår att bifalla motionen.

8. SSF - Stadgeändringar i enlighet med beslut tagna vid RF stämman 2021.05.28-30 RF
stämman 2021 antog motion vars avseende var att inräkna hela styrelsen och valberedningen i
antalet kvinnor/män för jämställdhetprecenten 40%, till skillnad från tidigare då ordföranden inte
räknades in. För styrelse och valberedning som är färre än 5 personer är procentsatsen 40%
borttagen, men bägge könen ska representeras.
Nuvarande 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 utgöras av ordföranden och 2 övriga
ledamöter valda av förbundsmötet.
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, att ettdera 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.
Förslag på ändring, se röd 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.
5 Kap Förbundsstyrelsen
1 § Sammansättning
Förbundsstyrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, att ettdera 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.
För SSF, Thomas Högberg, ordf

