Omfattar § 59 - 70.

Protokoll fört vid
styrelsesammanträde
för Sydsvenska
Styrkelyftförbundet
Datum:
Plats:

2002-09-03
Malmö AK

Närvarande:

Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell

Frånvarande:

Tobias Lundström

§ 59. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna till eftermiddagens möte.
§ 60. Dagordningsförslag
Föreslagen dagordning genomgicks av ordföranden och godkändes
av styrelsen.
§ 61. Sekreterare och protokolljusterare.
Beslut: till sekreterare utsågs Leif och protokolljusterare
Maria .
§ 62. Aktuell ekonomisk rapport
Balans- och resultatrapporterna, föredrogs av Magnus. (bifogas)

Beslut: att Magnus fick i uppdrag att ordna med kontospärr
för högre ränta på redan innestående pengar,
godkänd av styrelsen
.
A. Bidragsansökningar för seminariekostnaderna
Kassören, informerade om att bidragsansökningar för seminariekostnaderna kan sökas först nästa år från Skånes- och Blekinge IF.
Pengar har även sökts från SSF. Bidrag har inkommit från SISU Skåne,
enligt avtal.
Beslut: Magnus fick i uppdrag átt söka pengar från Skånesoch Blekinges IF, nästa år.
A. SSF:s planeringskonferens 5-6 okt i Örebro
Ordföranden informerade inför SSF:s planeringskonferens 5-6 oktober
i Örebro. Där skall bl.a. 2003 års verksamhetsplan fastställas samt att
arbetet fortsätter med tillsättandet av ny kanslist
.
A. Veteranstipendierna
Ny ansökan behandlades av ledamöterna.
Beslut: Stipendierna är nu utdelade. Skulle mot förmodan
deltagande i Veteran- VM ske återbetalas pengarna
för ny uppdelning.
A. Klubbledarträffarna- bidragsunderlag
Ordföranden sammanfattade de båda träffarna, som arrangerats under
året, med att notera att dessa varit mycket välbesökta och att detta är ett
bra betyg på att styrelsen arbetar i rätt riktning
Beslut: att ordföranden fick i uppdrag att försöka arrangera
nästa klubbledarträff, ev hos Olofströms FK, till
våren -04.
A. E. Bingolotto
Beslut: Magnus ansöker om Bingolottoarrangemang.

§ 63. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden redogör för allt inkommet material.
Föreningsuppgifter insänts av; Höllvikens AC
Svalövs AC
Malmö AK
TK Trossö
Dopingärende: Ängelholms SMK- Henrik Viebecke- avstängd 2 år.
Inbjudan Integrationsprojekt med Danmark- ny inbjudan kommer.

Korrespondens med Skånes - och Blekinge IF.
Underlag til DM samt Bänk DM.
Önskemål om bidrag till Lyftidrottens Ungdomsfond
Beslut: att Magnus inbetalar 500 kr till Lyftidrottens
Ungdomsfond
A. Skickade
Besvarad integrationsundersökning från Öresundsregionen.
A. E-mail
Ordföranden redogjorde för alla inkomna e-mail.
§ 64. Rekordanmälningar
Conny Obrell redovisade och styrelsen godkände de senast slagna
rekorden.
Beslut: aktuella rekorduppgifter skall sändas ut till
arrangörsklubbarna inför DM- arrangemangen.
.
§ 65. Hemsidan på internet
A. Ny logotyp
Layouten är fortfarande under utarbetande, rapporterade webbmastern.
§ 66. Rapport från klubbledarträffen den 21 augusti
Maria lämnade en omfattande och innehållsrik rapportering, se
förbundets hemsida.
A. Utbytesprojekt med Polen
Stefan Jamroz Sr söker nya kontakter. Projektet ventileras på nästa
klubbledarträff..
A. Inbjudan läger i Danmark
Maria, lämnade en utförlig rapportering i ärendet samt föredrog ett
utarbetat förslag inför träningslägret den 25-27 oktober.
Beslut: att Maria tillsammans med webbmastern
sammanställer en inbjudan som läggs ut på
hemsidan. Minsta deltagarantalet fastställdes till
8 personer
A. C, Verksamhetsförslag –03 till SFF
Klubbledarträffens förslag behandlades och kompletterades av
ledamöterna.
Beslut: Ordföranden fick i uppgift att sända förslaget till
SFF:s styrelse för behandling.

§ 67.

Inbjudningar DM arrangemangen.
A. SL – Skurups KF – 12-13 oktober.
Inbjudningen kommer att skickas till samtliga föreningar, som är anslutna till
förbundet. Den kommer även att läggas ut på vår hemsida. Anmälningsavgifter
beslöts till 100 kr för enskild deltagare, 100 kr för tre-manna lag och 150 kr för
fem-manna lag. Arrangerande klubb får hälften av anmälningsavgifterna, för
enskilda deltagare- och laganmälningarna. Sista anmälningsdag är 1 oktober.
Efteranmälningar kommer att godtagas men till ett annat pris, 300 kr för
enskild deltagare, 200 kr för tre-manna lag och 300 kr för fem-mannalag.
I. Priser
Förbundet kommer att stå för bästa lag U, J, S & V och bäste lyftare U, J, S
& V. Arrangerande klubb får själva stå för minnesplaketter om så önskas.
Magnus beställer DM-plaketterna hos samma leverantör som förra året.
Förbundet skall även överlämna blommor till arrangörsklubbarna, av DMarrangemangen.
I. Domare- och sekretariat
Domaransvarig Magnus Ekvall. Sekretariatet undersöks med tävlingsansvarig.
Förbunds- och domaransvarig lördag 12/10 är Conny Olsson och 13/10 är
Magnus Ekvall.
I. Övrigt
Anmälningsavgiften sätts in på förbundets postgiro samtidigt med
anmälningen som insändes till Skurups KS.
Magnus tar kontakt med Lennart Engbe ang. domare.
A. B. Bänkpress TK Trossö/ Ramdala IF 2 - -3 november.
I. Datum kommer att bli 2 november. Om deltagarantalet överstiger 90 stycken
tages även den 3:e november i anspråk.
II. Inbjudan
Kommer att skickas till samtliga föreningar som är anslutna till förbundet.
Inbjudningen kommer också att läggas ut på hemsidan. TK Trossö/Ramdala
har beslutat att tävlingen kommer att genomföras på en dag, lördagen 13
oktober, om inte deltagarantalet överstiger 90 personer.
I. Priser
Priser detsamma som för SL-DM i Skurup.
I. Domare- och sekretariat
Jörg Jönsson utsågs till tävlingsansvarig och Magnus till domaransvarig.
Anmälningsavgiften sätts in på förbundets postgiro samtidigt med
anmälningen som insändes till TK Trossö.
Magnus tar kontakt med Markku Koistinen ang. domare.

I. Övrigt
Sista anmälningsdag beslöts till 14/10

§ 68. Övrigt
Beslut: att lämna punkten, eftersom ingen övrig
fråga noterats.

§ 69.

Nästa sammanträde
Torsdagen den 5:e december, i Malmö, tillsammans med
valberedningen, med starttiden 18.00

§ 70. Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse i aftonens digra program och
avslutade sammanträdet.
Vid protokollet

Leif Waldeck
Sekreterare
Justeras

Conny Olsson
Ordförande

Maria Eriksson
Vice ordförande

