Protokoll fört vid
styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftsFörbundet
Omfattar § 85 – 96.
Datum:
Plats:

2003-12-11
Malmö Atlet Klubb

Närvarande: Conny Olsson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Niklas Björö
Leif Waldeck
Jörg Jönsson
Conny Obrell

Revisor
Webbmaster

§ 85. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årets sista sammanträde.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 86. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av ledamöterna.

§ 87. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokollsjusterare Leif.
§ 88. Aktuell ekonomisk rapport
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
A. Bidragsansökningar till SSF
Ordföranden rapporterade, att beslut från SSF om bidragspengar tas först i januari 2004.

B. Veteranstipendierna
Ordföranden noterade att tre st ansökningar har inkommit.
Innan beslut togs i frågan ang behandlande av stipendierna, ajournerade sig ordföranden från sammanträdet och
ordförandeklubban överlämnades till Maria.
Beslut: Bevilja samtliga ansökningar med maxbeloppet 2.000 kr
Alltså beviljades budgeterade 6.000 kr som kommer att utbetalas innan
årsskiftet till de sökande.
C. Bingolotto
Magnus rapporterade att, ansökan om bidrag skickades för sent för DM arrangemangen.
Nästa år ska det bli bättring, ansökan för årsmötet 2004 kommer att skickas i januari 2004.
D. Utbetalningar av styrelsearvoden.
Kassören rapporterade att, de beslutade arvodena kommer att utbetalas innan årsskiftet.
E. Övrigt
Ordföranden föreslog ett inköp för att förbättra hemsidan i den tekniska utvecklingen som
ständigt pågår.
Beslut: att programmet ”Dreamweaver” ska inköpas från USA för att få ner
kostnaden till halva beloppet – ca 3.000 kr.
Niklas sköter inköpet via eget VISA kort och kassören insätter pengarna
för inköpet på konto tillhörande Niklas.
Avrapporteras vid nästa sammanträde.
Maria, förslog att betala Conny Obrell för de bilder han tar och publicerar på hemsidan samt
för New POWER.
Beslut: att Obrell inkommer med faktura för producerandet av digitala bilder.
Ärendet behandlas sedan av styrelsen.
§ 89. Skrivelser
A. Inkomna
Ordföranden, föredrog de ankomna skrivelserna:
Inbjudan till Skåne IF´s Internationella Ungdomsspel 2007.
Inbjudan till Skånes Idrottsgala 2003.
Blekinge IF´s Julbord samt kalender.
Tackkort från Rolf Ullman, Lyftidrottens Ungdomsfond, för inbetalt bidrag.
Julkort från Skurup KF.
B. Skickade
Beslut: att lämna punkten.
C. E-mail
Beslut: att lämna punkten.
§ 90. Rekordanmälningar
Conny Obrell redogjorde för de inkomna rekordanmälningarna, 11st, för perioden.
Beslut: rekorden godkännes.
§ 91. Hemsidan på internet.
Leif, noterade att gamla rekord från tiden då vi tillhörde Tyngdlyftningsförbundet ska
läggas upp på hemsidan som kuriosa och historik.
Beslut: att webbmastern fick detta uppdrag

§ 92. Rapporter
A. Fadderträffen i Lund
Ordföranden berättar om en intressant tillställning och god mat. Mycket diskussioner om hopslagningen SISU och
Skånes Idrottsförbund samt ny kanslichef på Skånes IF.
Beslut: Ordföranden fick i uppdrag att snarast inkomma med namnet på nye
kanslichefen samt e-mail adressen till honom för framtida kontakter.
rapporten godkändes.
B. DM i Olofström
Beslut: att lämna punkten.
C. Bänk-DM i Helsingborg.
Kassören, rapporterade att en skriftlig ansökan om lokalkostnaderna för den helgdag som arrangemanget ägt rum i
Helsingborg, till en kostnad av 1.400 kr
Beslut: att bevilja 1.400 kr till Helsingborgsklubben för extra öppethållande
vid Bänk DM.
D. Budegetmöte med SSF i Vejle
Ordföranden, rapporterade att ekonomin ser bra utsamt att en budget för 2004 utarbetats
som skall presenteras vid årsmötet i mars månad i Stockholm.
50 000 avsatts till nystartade Veterankommittén, där Conny Olsson blivit ordförande..
Höjning av licensavgifterna för tävlande och domare under 2004.
.
Beslut: rapporten godkännes
E. Stegledarutbildningarna
Ordföranden, rapporterade att klubbarna i distriktet i högre utsträckning måste använda sig
av den nu snart licensierade stegutbildaren. Detta för att öka antalet ungdoms- och juniorlyftare
i klubbarna,
En ny utbildning kommer att startas under våren 2004 och klubbarna uppmanades att presentera nya namnförslag till
styrelsen.
F. Lägerplanering inför 2004
Ungdoms- och juniorläger 21 –22 februari 2004. Utarbetad idé av Maria, Niklas och Dimitrios. Magnus Ekvall
kommer att vara domarrepresentant på lägret. Jörg Jönsson domarreserv.
Inbjudan är utlagd på hemsidan och inbjudningar kommer att sändas ut till medlemsklubbarna.
G. Övrigt
Beslut: att lämna punkten
§ 93. Årsmötet 2004
A. Tid och plats – 28 februari i Lund.
Beslut: ordföranden fick i uppdrag att sammanställa en inbjudan till hemsidan
samt för utskick till medlemsklubbarna i mitten av januari 2004.
B. Verksamhetsberättelsen
Ordföranden arbetar febrilt med sammanställandet av verksamhetsberättelsen. Avvaktar eventuellt deltagande på
Jönköpings bänktävling.
Beslut: verksamhetsberättelsen kommer att tillsändas styrelsen för kompletteringar
så snart den är klar.
C. Valberedningens arbete
Conny Olsson har aviserat att han ej fortsätter som ordförande. Valberedningen är i full gång med att efterforska en
ersättare som ordförande.

D. Motioner
Ordföranden, noterade att inga motioner är ankomna än så länge.
E. Handlingsplaner 2004 – 2005.
Ordföranden ber om justeringar och uppdateringar, av materialet som varit utsänt till ledamöterna.
Materialet skall tillföras verksamhetsberättelsen.
F. Standar för 2003.
Ordföranden noterade att tilldelning uteblir vid årsmötet, p g a kriterierna ej uppfyllts av någon lyftare från distriktet
under året.
G. Arrangörsförslag för DM-arrangemang 2004.
Ordföranden ber om justeringar och uppdateringar i materialet som varit utsänt till ledamöterna.
Underlaget skall sändas med inbjudan till årsmötet.
H. Inbjudan av gäster till årsmötet
Ordföranden, rapporterade att Helene Johage från SSF, har blivit inbjuden att deltaga på årsmötet.
§ 94. Övrigt
Kassören, rapporterade att julkort är utskickade till samtliga klubbar i distriktet.
§ 95. Nästa sammanträde.
Ordföranden, meddelade att i händelse av inkomna motioner samlas styrelsen innan årsmötet.
för behandling av ärendet.
§ 96. Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse i de intressanta frågor som avhandlats under aftonen samt passade på att önska
ledamöterna en riktigt God Jul och Gott Nytt Lyftar År 2004 samt förklarade mötet avslutat.
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