Protokoll styrelsemöte för
Sydsvenska styrkelyftförbundet
Datum och tid:
2020-09-29
Klockan 19.00

Närvarande:
Michael Törnberg
Adam Ledwon
Ann Blomdahl
Linda Vedestig
Sofia Kamlund
Erik Ormegard
Kenneth Amedro

Adjungerade:
Magnus Ekvall
Tove Lindfors

Plats: Google meets
1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Michael öppnade mötet klockan 19:34.
2. Mötesformalia
a. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Michael till mötesordförande.
b. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Sofia till mötessekreterare.
c. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Ann till mötesjusterare.
d. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.
3. Föregående mötesprotokoll
Inget protokoll föredrogs.
4. Rapport från ordförande
Michael rapporterade från Styrkelyftsförbundets årsmöte. Det mötet behandlade
främst verksamheten från 2019, då bland annat VM i Helsingborg hölls.
Det belsutades även under samma möte att serien skulle återupptas från och med
serie 3, men att ingen upp- eller nedflyttning skulle ske av något lag, eftersom det
råder olika förutsättningar att anordna serietävlingar under corona.

5. Tävlingsverksamhet
a. Rapport från tävlingsansvarig
Ann rapporterade att det verkar bli ca 70-80 tävlande på DM, enligt den
preliminära föranmälan som gjorts.

b. Tävlingssystemet
Ett avtal behöver upprättas mellan SSSF och utvecklaren (Jesper Dahlgren)
av systemet.
Jesper har just nu kontrollerna till systemet. De behöver fungera och
levereras till Lund innan DM.
Styrelsen beslutade att utbildning i tävlingssystemet ska ske söndagen den 1
november i Helsingborg.
c. DM i styrkelyft
DM i styrkelyft går i Lund den 14-15 november. Anmälan ska ut i god tid
innan. Vid stort antal anmälda kan Höllviken ställa upp och avlasta genom att
hålla tävling helgen 21-22 november.
Detta samordnas av Erik (Lund) ihop med Ann och Tove.
d. Tävlingslådan
Tävlingslådan finns just nu i Lund. Den är komplett enligt den lista som
Michael har sammanställt. Det är viktigt att vi kvitterar ut lådan genom att
skicka kontaktuppgifter till Michael. Den som kvitterar ut lådan är ansvarig för
att det vid in- och utkvittens inte saknas något i lådan. För att smidigt kunna
använda tävlingssystemet så behöver tävlingslådan kompletteras med två
datorer. Magnus meddelar att han har en dator som han kan skänka till
SSSF.
Styrelsen beslutar att Magnus ska köpa in en dator till SSSF.
e. Domarutbildning
Distriktet håller i en domarutbildning den 17-18 oktober. Det är i nuläget 14
anmälda. Till utbildningen behövs figuranter, en person till eftermiddagen den
17 oktober och två personer till eftermiddagen den 18 oktober.
6. Föreningsverksamhet
a. Godkännande av ny förening
Michael rapporterade att det kommit in en ansökan från Meihem AK att få
tillhöra Styrkelyftförbundet och Sydsvenska styrkelyftförbundet.
Styrelsen beslutade att godkänna Meihem AKs förfrågan.
7. Nästa möte
Styrelsen beslutade att nästa möte är den 27 oktober klockan 19.00 via Google
meets.
8. Mötets avslutande
Michael avslutade mötet klockan 20:20.

___________________________
Ordförande Michael Törnblad

__________________________
Justerare Ann Blomdahl

_____________________________
Sekreterare Sofia Kamlund

