Omfattar § 30- 44

Protokoll fört vid
Styrelsesammanträde
för Sydsvenska
Styrkelyft Förbundet

Datum: 2002-04-17
Plats: V Hindbyvägen 18, Malmö, MAK Klubblokal
Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell

revisor
webbmaster

Förhinder: Tobias Lundström
§ 30 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till eftermiddagens förhandlingar.
§ 31 Dagordningsförslag
Dagordningsförslaget genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 32 Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Leif och till protokolljusterare valdes Magnus.
§ 33 Aktuell ekonomisk rapport
Kassören rapporterade att SDF bidraget från Skånes Idrottsförbund är höjt från 14. 000 kr till 17 100 kr.
Höjningen är baserad på verksamhetsberättelsen, som insänts. Siffrorna genomgicks av kassören, se bifogad
resultat-, och balansrapport.
Beslut: att med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna

§ 34 Skrivelser - representation
A. Inkomna
Inbjudan till Bosjökloster 7-8 September – Skånes idrottsförbund
Polenkonferens 27-30 Maj
Svenska styrkelyftförbundets årsmöte, Stockholm 27-28 April
Hemsideinformation från Svenska styrkelyftförbundet

B. Skickade
Pressmeddelande till tidningarna och New Power efter årsmötesförhandlingarna
Notis med i Skånska Dagbladet bl a
Anmälan till DIM, distriktsidrottsmöte 22 april i Lund.
Beslut: att ordföranden och Leif deltager
Anmälan till fadderträff 19 mars i Malmö
Magnus deltagit i denna träff och lämnade en kort resumé.
Anmälan till Svenska Styrkelyft Förbundets årsmöte 27-28 april i Solna.
Beslut: att ordföranden, Maria samt Jörg, deltager från Förbundet.
att SydSvenska SL- förbundet betalar deltagaravgifterna för
Jörg.
C. E-mail
Inkommet bl a viktigare e-mail från Karl-Erik Kruse, ang ställningstagande vid SSF:s Årsmöte den
27- 28 ang Björn Bulls agerande.
Beslut: att remittera frågan till kvällens Klubbledarträff
Stefan Bergqvist har hoppat av posten som utbildningsansvarig.inom Förbundet
Beslut: att remittera frågan till kvällens Klubbledarträff
§ 35 Rekordanmälningar
Rekordansvarig genomgick de nya rekordanmälningar som inkommit
Beslut: att med godkännande lägga de nya rekorden till handlingarna
Se bifogat protokoll.

Nya åldersklasser för rekordtabellerna
Beslut: att tidsbestämning för rekord i master 3 och ungdom 14-17 år
utreds av ordföranden med Willy Candemyr.

§ 36 Hemsidan på internet
Webbmastern företog fotografering och skall tillföra nya foton på hemsidan.
Beslut: att webbmastern fick i uppdrag att ta fram en helt ny Logotype
till en maxkostnad av 1.250 kr.
§ 37 Nya blanketterna
A. Klubbinformation
Veteransponsring
Ledamöterna företog en mycket noggrann genomgång och justering av de utarbetade förslagen. Noteringar ang
PUL – Personuppgiftslagen – skall finnas med på blanketterna
Beslut: Blanketterna kommer att läggas ut på internet snarast,
samt informeras om dessa vid Klubbledarträffen.
§ 38 DM arrangemang 2002
Beslut: inbjudningarna behandlas på nästa styrelsesammanträde.
§ 39 Klubbledarträff under kvällen
Ordföranden, genomgick den utsända dagordningen inför kvällens Klubbledarträff samt uppmanade ledamöterna
att aktivt deltaga i förhandlingarna.
Beslut: att med godkännande lägga den föredragna dagordningen till
handlingarna med godkännande.
§ 40 Seminarieplanering -2002-06-01
Ordföranden noterade med stor besvikelse Stefan Bergqvists avhopp från arbetsgruppen.
Maria, företog sedan en genomgång av befintligt material och ledamöterna tillförde några smärre justeringar i
inbjudan till Seminariet på Gerdahallen, Lund
Beslut: att Maria föredrar inbjudan vid aftonens Klubbledarträff samt
att den snarast kompletteras och sänds ut till klubbarna och
läggs ut på Internet

§ 41 Utbytesprojekt med Polen
Ordföranden, företog en noggrann genomgång av inbjudan samt programmet som inkommit från Skånes IF samt
tillförde lite egna idéer inför aftonens Klubbledarträff.
Beslut: att ordföranden deltager i projektet den 27- 30 maj i Polen, till en kostnad av
2.000 kr som Förbundet betalar
att en noggrann genomgång skall göras vid kvällens Klubbledarträff..

§ 42 Övriga frågor
A. Pressansvarig
Beslut: att Maria och Conny Obrell utsågs till pressansvariga.
§ 43 Nästa sammanträde
Beslut: att nästa sammanträde föreslås avhållas i mitten av augusti hos ordföranden
på hans Koloni i Lund.
Datum kommer snarast att meddelas ledamöterna via e-mail..
§ 44 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet..
Vid protokollet

Leif Waldeck
Sekreterare

Justeras

Conny Olsson
Ordförande

Magnus Ekwall
Justerare

