Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Sydsvenska
Styrkelyft Förbundet

Datum:
Plats:

2001-11-01
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvarande: Conny Olsson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell
Förhinder:

Revisor
Webbmaster

Henrik Svedlund
Tobias Lundström

§ 58. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till kvällens förhandlingar.
§ 59. Dagordningsförslag
Dagordningsförslaget godkändes.
§ 60. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare utsågs Leif Waldeck och till protokolljusterare Conny Obrell.
§ 61. Aktuell ekonomisk rapport
Magnus Ekvall lämnade en utförlig ek rapportering enligt följande:
Kr 70.000 insatt på Skandia Banken till 2,5-3% ränta. 5 000 inkommit från Skånes idrottsförbund
för Bingolotto.
Utgifter: 6.000 kr till priser och pokaler för DM SL och Bänk.
5.300 kronor i tävlingsavgifter utbetalats till arrangörsklubbarna för genomförda DM arrangemang.
Budget föredragen för år 2002.
Beslut: att framtagen ek rapport samt budgetförslaget skall bifogas till protokollet.
§ 62. Skrivelser
A. Inkomna
Inbjudan till Skånes Idrottsförbunds Idrottsgala 2001-11-21
Ordf. lämnat muntligt återbud p g a strykning av föreslagna kandidater.
Inbjudan till höstfadderträff 2001-11-17 - ej deltagit p g a förhinder
Diverse inbjudningar från SISU, Blekinge och Skånes Idrottsförbund.

B. Skickade
Svar på skrivelse till Skurups kraftsport angående anställningsförslag.
Ansökan för nytt konto i Skandia Banken
Ansökan om Bingolottotillstånd på Bänk DM
Pressnotiser till New Power efter genomförd Domarfortbildning 16 juni samt
notis efter DM arrangemanget i Helsingborg
C. E-mail
Pressnotis angående DM arrangemangen , till berörda klubbar som har
e-mailadresser.
§ 63. Rekordanmälningar
Conny Obrell föredrog redogörelse för godkända rekord – 24 st i SL och 7 st i bänk.
Beslut: Tillföres hemsidan snarast
§ 64. Hemsidan på internet
Blanketter finns på hemsidan för arrangerande klubbar och lagledare, dessa skall sända in alla
blanketter angående rekordanmälningar till Conny Obrell. Rekord utan anmälan kan tyvärr ej
godkännas. Förfalloperiod 2 veckor.
A. Nya sidor
Blanketter och serieprotokoll. Aktuelltsida med uppdateringar av tävlingar osv.
Beslut: att utbetala 950 kr till webmastern som ersättning för hans arbetsinsatser
med hemsida samt all ny programhantering och div inköp.
§ 65. Avstämning av DM arrangemangen samt DM 2002
Arrangörer anmäler sig snarast till DM arrangemangen för år 2002.
Kommer att annonseras på hemsidan.
§ 66. Årsmöte 2002
A. Nya stadgar – förslag
Arbetsgruppen har sett över stadgarna och vissa justeringar har gjorts.
Nya stadgeförslaget som tagits fram bifogas. Klubbarna ombedes inkomma med
förslag till justeringar senast tre veckor före årsmötet.
Beslut: nya stadgeförslaget lägges ut på hemsidan, för klubbarnas tillgänglighet,
för att inkomma med justeringsförslag
B. Handlingsplan – förslag
Ordföranden har ännu ej hunnit med detta arbete. Förslag utarbetas till nästa möte.
C. Verksamhetsberättelse för 2001
Conny Olsson arbetar med denna och tar fram förslag till nästa sammanträde..
D. Datum och plats för årsmötet
Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen lördagen 2002-02-23 kl 11.00
Beslut: bokas av Conny Olsson. Inbjudan m m enligt stadgarna

E. Blekinges roll och framtid inom förbundet
särskild punkt på årsmötet
F. Ev anställning av administratör
Frågan frångicks
G. Övrigt
Inkomna motioner till årsmötet genomgicks, enligt följande :
Höllvikens AC - Kent Hansson.
Sponsring 1 000 kr per person vid internationella veteranmästerskap.
Bifaller motion till årsmötet för beslut.
Förslag:
Budgetera 5.000 kr för ev sponsring
med följande tillägg: ansökan på speciellt framtagen blankett samt återbetalning vid
ej utnyttjat bidrag. Styrelsen prövar varje enskild ansökan inom budgetramen.
Jörg Jönsson revisor:
avseende arvode till styrelsen för år 2002..
Styrelsen tillstyrker motionen
Beslut: båda motionerna skall tillföras inbjudningarna till årsmötet.
§ 67. Träningsarrangemang i Malmö den 27 okt.
Magnus noterade att 12 deltagare anmält sig till arrangemanget.
Annonsering och sammandrag har publicerats via förbundets hemsida.
§ 68. Domarfortutbildning samt ny förbundsdomare
Vid DM i Helsingborg 20 –21 oktober examinerades Jörg Jönsson till ny förbundsdomare. Maria
Eriksson och Tommy Ekblad examinerades till distriktsdomare.
Henrik Svedlund har klarat testerna till distriktsdomare, vid utbildning i Jönköping.
Anders Andersson står på tur att examineras till Förbundsdomare, troligtvis vid
Flugebymästerskapen i december.
§ 69. Ungdoms och juniorläger
Punkten frångicks.
§ 70. Styrelsens protokoll 2000-11-08
Justerat, klart och utskickat.
§ 71. Övriga frågor och rapporter
A. Extra förbundsmöte 2001-11-18 i Stockholm.
Ordföranden genomgick vad som orsakat inbjudan till extra sammanträdet.
Beslut: distriktet deltager med två ledamöter för representation, ordföranden samt
bisittare som efterforskas av ordföranden
Nominering av ordförandeposten till ev ny styrelse, i Svenska Styrkelyftförbundet
Robert Ericsson, ordförande i Västra Svealands Styrkelyftförbund

Beslut: att nomineringsskrivelse för Robert Ericsson, sändes till valberedningen
B. Skånes idrottsgala 2001-11-01
Tackade nej till representation p g a strukna nominerade kandidater.
C. Förbundets policy
Nytt förslag framtaget av stadgegruppen i dess arbete.
Samma hantering som med förslag till nya stadgar.
§ 72. Nästa sammanträde
Beslut: Offert begärts för möte på Bornholmsfärjan till förslagsvis fredagen 2001-12-14.
§ 73. Avslutning av mötet
Ordföranden tackade de församlade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet,

Leif Waldeck, Sekreterare
Justeras

Conny Olsson
Mötesordförande

Conny Obrell
Justeringsman

