Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Sydsvenska
Styrkelyfts Förbundet
Datum:
Plats:

2001-12-14
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvrande: Conny Olsson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Tobias Lundström
Jörg Jönsson
Conny Obrell
Kent Hansson
Nicklas Björö
Förhinder:

Revisor
Webbmaster
Valberedningen
Valberedningen

Henrik Svedlund

§ 74. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årets sista förhandlingar.
.
§ 75. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 76. Sekreterare och protokolljusterare
Till sekreterare utsågs Leif och till protokolljusterare Tobias.
§ 77. Aktuell ekonomisk rapport
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Inbetalningskort avseende medlemsavgifterna till SSF och SydSvenska föbundet är utskickade.
till samtliga medlemsföreningar.
Magnus, noterade också att han snarast vill få in alla reseräkningar och ev fakturor, för betalning innan
årsskiftet.
Beslut: att tillföra ek rapporterna till protokollet.
§ 78. Skrivelser
Ordföranden rapporterade från representation den 18 november, där han tillsammans med Leif deltog i
Svenska Styrkelyftsförbundets extra årsmöte i Stockholm där hela gamla styrelsen avgick och en ny tillsattes.
Till vilket ordföranden, adjungerades och Jörg Jönsson tilldelades uppdraget som revisors-suppleant.
A. Inkomna
Motion från Skurups KF angående förändring av styrkelyftsomgångarna i serien. Svar från
SSF att flytta serieomgångarna för hösten 2002.
B. Skickade
Motion från Skurups KF vidarebefordras till SSF .
Julkort skickade till samtliga klubbar via sekreteraren

C. E-mail
Ordföranden genomgick alla de e-mail som ankommit
§ 79. Rekordanmälningar
Rekordansvarig noterade att två nya rekord anmäldes och godkändes.
Beslut: tillföres hemsidan, snarast.
§ 80. Hemsidan på Internet
Webmastern lämnade en utförlig rapportering om ny förfinad teknik och finesser på hemsidian.
Ordföranden, tillförde protokollet att han är ytterst nöjd med allt arbete som läggs ned samt kommer att läggas
ned framöver för att ytterligare förfina och förbättra hemsidan.
A. Nya sidor
Hemsidan förnyas och kommer att förbättras ytterligare av webbmastern.
§ 81. DM-arrengemangen 2002
Omarbetning av ersättning för SL DM.
Ordföranden menade att det är mera arbete med att arrangera SL DM, varför arrangörerna bör primeras med
att få ytterligare ersättning för sina ansträngningar med arrangemanget.
Tyvärr ännu ingen intressent som tagit sig på något av arrangemangen för 2002.
Beslut: att även deltagaravg för Lag DM,: kommer arrangörerna till godo.
§ 82. Årsmötet 2002-02-23
Ordföranden, noterade att lokal bokats på Folkets Hus i Lund - Medeltidssalen.
Inbetalningskort för lokalhyran överlämnades till kassören för inbetalning i januari -02.
A. Nya stadgar – förslag
Ej ännu inga inkomna förslag på ytterligare justeringar.
B. Handlingsplan- förslag
Ordföranden, genomgick de planer som utarbetats med bl a klubbledarträff, nyrekrytering av
domare, se bilaga.
Beslut: att bilagan tillföres protokollet
C. Verksamhetsberättelse för 2001- förslag
Ordföranden noterade att slutredigering kommer att ske under mellandagarna och gå i tryck samt
finnas 2002 02 01, hos honom. Namnlistan till förordet undertecknades av de församlade
ledamöterna.
D. Valberedningens arbete inför årsmötet
Noggrann genomgång företogs av valberedningens arbete inför årsmötet.
Nödvändiga kontakter kommer snarast att företas av valberedningen och förslag lämnas till
styrelsen innan årsmötet.
E.. Blekinges roll och framtid inom förbundet
Ordföranden noterade att detta resonemang blir en separat punkt vid årsmötet.
F. Eventuell anställning av administratör
Ordföranden, rapporterade att det framkommit lite nya möjligheter inom SSF
som ev innebär lite flera valmöjligheter.
Rapport vid årsmötet.

G. Utskick av inbetalningskort för 2002 års medlemsavgifter
Ordföranden, noterade att vid utebliven inbetalning av medlemsavgiften erhålls ingen rösträtt vid
årsmötet.
H. Utmärkelser vid årsmötet
Ordföranden fick i uppdrag att skriftligen inbjuda Johnny Wahlqvist.
Beslut: att tilldela Jonny Wahlqvist, Förbundets standar, för hans idrottsliga meriter, genom en
bronsmedalj i knäböjningar vid VM i Finland.
I. Övrigt
Ordföranden rapporterade att han förankrat en intervju i Skurup med Johnny Wahlqvist för
hemsidan och New Power, med bl a Willy Candemyr..
Beslut: att bilersättning enligt reglerna utbetalas till webbmastern för detta uppdrag
och liknande uppdrag, framöver. Mot spec faktura.
§ 83. Klubbledarträff efter årsmötet
Beslut att arrangera separat klubbledarträff snarast under våren - högsta prioritet..
§ 84. Ny förbundsdomare
Punkten frångicks, eftersom testet tyvärr ej klarats av aktuell domare.
§ 85. Ungdoms och juniorläger
Lades till nästa års verksamhet.
§ 86. Styrelseprotokollet 1 november
Är utskickat, justerat och klart. Finns även på hemsidan..
§ 87. Övriga frågor och rapporter
Punkten frångicks.
§ 88. Nästa sammanträde - förslagsvis
Ordföranden noterade att han kommer att sammankalla till ytterligare möte före årsmötet
om så är påkallat p g a inkomna motioner eller dyl.
§ 89. Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse i alla de frågor som avhandlats under kvällens gång
samt önskar deltagarna en riktigt God jul och ett Gott nytt år samt väl mött till Årsmötet i februari 2002..
Vid protokollet

Leif Waldeck
Sekreterare

Justeras

Conny Olsson
Ordföranden

Tobias Lundström
Justerare

