
 

 

 
 
 
Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF 
 
Styrelsemöte nr. 2022-8 
Datum: 2022.06.30 
Plats: Teams 
 
Närvarande  
Ordförande Levi Bergstedt (LB) 

Kassör Patrik Björk (PB) (från punkt 8) 
Sekreterare Sofia Kamlund (SK) 
Ledamot Karin Caesar (KC) 
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) 
Ledamot Anna-Lena Bellqvist (ALB) (från punkt 6) 

Ledamot Michal Marciniewski (MM) 
 
Adjungerad 
Cecilia Cederblad (punkt 8 och 9)  
Rasmus Schurmann (9) 
Pernilla Röhr (9) 
 

Frånvarande 
Förbundschef Robert Ericsson (RE) 
Kanslist Alexander Grenehed (AG) 
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL) 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande Levi Bergstedt förklarar mötet öppnat. 
Dagordningen upplästes och godkändes med tillägg under övrigt ”Översyn av 

ersättningsmodell för veteranlandslaget”. Punkten 10 i kallelsen om godkännande av 
Värnamo AK stryks eftersom den redan har hanterats.  
 
2.  Val av protokollförare 
Sofia Kamlund utses till protokollförare. 
 
3.  Val av justeringsperson 
Karin Caesar utses till protokolljusterare. 
 

4. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll finns utsänt (Bilaga 1) och publicerat på hemsidan. Mötet 
godkände detta.  
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Informationsärenden 
 
5. Ordförandes rapport inkl rapport om verksamheten  
Levi föredrog punkten. Han och Robert har träffat Eleiko och pratat om framtida 
samarbeten. Våra idrottskonsulenter Eddie och Lisa håller på att kontakta alla föreningar 
kring barn- och ungdomsverksamhet.  
 
6. Rapport om ekonomi, inklusive skatter, avgifter och bidragsprocesser och 
återrapportering, från kassören 
Levi föredrog punkten med stöd av Patriks avlagda skriftliga rapport. Skatter och avgifter är 

betalda.   
 
7. Uppföljning av tidigare målsättningar 
a) Kommittéers och arbetsgruppers arbete 
Levi föredrog punkten och berättade att Patrik har startat upp arbetet och påbörjat 

insamlingen av material från kommittéer och arbetsgrupper. Styrelsen kommer att gå 
igenom rapporterna och se till att kommittéernas och arbetsgrupperna linjeras.  
 
b) Styrelsens arbetsordning 
Levi föredrog punkten. Dokumentet är uppdaterat och kommer att beslutas om vid nästa 
styrelsemöte.  
 

Beslutsärenden 
 
8. Databas och tävlingssystem 
Cecilia Cederblad föredrog punkten. Beslutsunderlag är utsänt i bilaga 2 (bifogas till 
protokollet).   
 
Ordförandes beslutsformulering 
Ordförande föreslår att styrelsen beslutar:  

 
a) att styrelsen ska utforma en uppdragsbeskrivning, deadline 15 juli 2022; 
b) att Cecilia Cederblad ska vara projektledare för arbetet med att köpa in eller utveckla ett 
nytt tävlingssystem och en ny databas till Förbundet samt därmed leda arbetsgruppens 
arbete; 
c) att Patrik Björk, kassör och ordförande för exekutive domarkommittén, ska vara ansvarig 
ledamot från Förbundets styrelse tillika Cecilia Cederblads och arbetsgruppens primära 
kontaktperson avseende arbetsgruppens arbete; 
d) att styrelsen gemensamt med arbetsgruppen ska utforma en specifikation över de 

kompetenser som arbetsgruppen gemensamt bör besitta samt se över huruvida 
arbetsgruppens sammansättning behöver revideras inför dess fortsatta arbete, deadline 15 
augusti 2022; samt 
e) att arbetsgruppen för tävlingssystem och databas ska utforma en projektbeskrivning, inkl. 
förslag på tidplan och leverabler för fas 1 i projektet,deadline 15 augusti 2022. 
 
Styrelsen beslutar att bifalla punkt a) till e) enligt ordförandes förslag.  
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9. Framtida seriesystem 
Cecilia Cederblad (ÖSSF), Pernilla Röhr (tävlingskommittén) och Rasmus Schurmann (NSSF) 
föredrog punkten. Beslutsunderlag är utsänt i bilaga 3 (bifogas inte till protokollet, en tydlig 
kommunikation kommer att upprättas enligt beslut ovan).   
 
Ordförandes beslutsformulering 
Ordförande föreslår att styrelsen beslutar:  
 
a) att anta det förslag till ett uppdaterat seriesystem som presenterats av arbetsgruppen.  
 

Orförfande föreslår vidare: I tillägg till beslutsformulering 9a) enligt ovan beslutar styrelsen 
dessutom 
 
b) att ge tävlingskommittén i uppdrag att presentera en plan för hur det nya seriesystemet 
ska implementeras, deadline 30 september 2022; 

c) att ge tävlingskommittén i uppdrag att uppdatera Tävlingsbestämmelserna i enlighet  med 
arbetsgruppens förslag, deadline 30 september 2022; samt 
d) att ge tävlingskommittén i uppdrag att presentera en plan för hur det nya seriesystemet, 
inkl. dess implementationsplan och nödvändiga förändringar av Tävlingsbestämmelserna, 
ska kommuniceras till Förbundets medlemmar, deadline 31 oktober 2022. 
 
I tillägg till beslutsformuleringar 9a-d ovan vill styrelsen göra följande medskick till 

arbetsgruppen: Inför nästkommande översyn bör särskilt fråga om mixade lag ges förnyat 
fokus. 
 
Styrelsen beslutar att bifalla punkt a) till d) enligt ordförandes förslag, samt att göra 
medskicket om mixade lag.  
 
 
Diskussionspunkter 

 
10. Övriga frågor 
Översyn av ersättningsmodell för veteranlandslaget 
Thomas får i uppdrag att be Amit att ta fram statistik och uppgifter gällande antalet 
veteranlyftare, totalt underlag på veterantävlingar samt en uppskattad kostnadsbild för en 
ersättningsmodell.  
 
11. Målsättningar inför nästa möte 
Inga målsättningar sätts detta möte.  

 
12. Nästa möte 
Nästa möte: 1 september 20:00-21:00 
Planeringskonferens: 24-25 september 
 
13. Mötets avslutande  
Levi tackar och avslutar mötet.  
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Levi Bergstedt, ordförande                                              Sofia Kamlund, sekreterare 
 
 
 
 
 

Karin Caesar, protokolljusterare 
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Sofia Kamlund
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Tidsstämpel: 2022-07-04 10:16:08 +02:00
Identifieringsmetod: Webblänk
Referens: 7E61DB7DC1B04B0B

KC
Karin Caesar

karin.caesar@styrkelyft.se
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Styrelseledamot

Tidsstämpel: 2022-07-04 10:59:33 +02:00
Identifieringsmetod: Webblänk
Referens: 1C03FF5D686F2F44

LB
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