Protokoll fört vid
Årsmötessammanträde
för Sydsvenska Styrkelyft
Förbundet
Omfattar § 1 – 16.

Datum:
Plats:
Tid:

2004 02 28
Folkets Hus i Lund, Medeltidssalen
11.00-14.00

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

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
revisor
webbmaster
valberedningen

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna.
Inbjudna gästerna:
Dimitrios Papapanagiotou Steginstruktör
Stefan Jamroz Sr
Landslagsansvarig för juniorer.

§ 2. Upprop och godkännande av fullmakter
Följande föreningar inlämnade fullmakter för rösträtt:
Höllvikens AC:
Kent Hansson
TK Trossö
Peter Bogren
Malmö AK
Fredrik Holmqvist
Skurups KF
Leif Waldeck
Ramdala IF
Torbjörn Ericsson
HAK-Greppet
Jörgen Lindblad
Beslut: att fastställa röstlängden enligt ovan förda noteringar

§ 3. Dagordningsförslag och stadgeenliga kallande
Genomgång gjordes av dagordningen där punkt 13 ströks och några tillägg gjordes under punkten
14 övriga frågor.
Beslut: Justeringarna i dagordningsförslaget godkändes av ledamöterna.
Mötet befanns stadgeenligt kallat, via ordinarie post samt Förbundets hemsida.
§ 4. Val av mötesordförande
Beslut: Conny Olsson valdes till mötesordförande.
§ 5. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till mötessekreterare utsågs Niklas Björö och till protokollsjusterare
utsågs Jörgen Lindblad och Conny Obrell.
§ 6. Verksamhetsberättelser för tiden 03 01 01 - 03 12 31
Den framlagda verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik av mötesordföranden,
några smärre justeringar bland tävlingsresultaten gjordes.
Beslut: den genomgångna verksamhetsberättelsen godkändes av
årsmötesdelegaterna.
§ 7. Förvaltningsberättelser för tiden 03 01 01 - 03 12-31
Förvaltningsberättelse redovisades av kassören Magnus Ekvall. Budgeten för 2004 oförändrad från
föregående år.
Beslut: den genomgångna förvaltningsberättelsen för året godkändes
av ledamöterna
§ 8. Revisorernas berättelse för tiden 03 01 01 - 03 12 31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson.
Beslut: att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9. Ansvarsfrihet för tiden 03 01 01 - 03 12 31
Mötesordföranden noterade att revisorerna förordat ansvarsfrihet, för den avgående styrelsen, genom
den redovisade och undertecknade revisionsberättelsen.
Beslut: ansvarsfrihet beviljades för verksamhetsåret av mötesdelegaterna, för den
avgående styrelsen.
§ 10. Verksamhetsplan och årsavgift
Mötesordföranden genomgick styrelsens verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret samt noterade
att styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för distriktets klubbar.
Beslut: att fastställa den framlagda verksamhetsplanen samt årsavgifterna för år 2004.
§ 11. Handlingsplaner 2004 samt 2005.
Mötesordföranden, genomgick och förklarade tankegångarna bakom de föreslagna handlingsplanerna,
som utarbetats. Peter Bogren, ville att fördelningen Skåne - Blekinge inte ska användas när man pratar
om vårt distrikt.
Beslut: att godkänna de framlagda handlingsplanerna för år 2004 samt 2005.
att den nya styrelsen skall verka för ett bättre fungerande samarbete.
§ 12. Motioner och propositioner
Inga motioner har ankommit till förbundet.
Beslut: att lämna punkten.

§ 13. Val
A. Ordförande på ett år
Kent Hansson, valberedningen framförde förslag för ersättare till den aviserat avgående
ordföranden Conny Olsson.Valberedningen föreslog nyval av Björn Ericksson.
Beslut: till ordförande på ett år valdes enhälligt, Björn Ericksson.
B. Val av 2 ledamöter på 2 år
Valberedningen föreslog; omval av Maria Eriksson samt nyval av Conny Obrell.
Beslut: till nya ledamöter på 2 år
omvaldes Maria Eriksson och
nyvaldes Conny Obrell.
C. Revisor på ett år
Beslut: till revisor för ett år omvaldes Jörg Jönsson
D. Revisorsuppleant på ett år
Beslut: till revisorsuppleant, för ett år, nyvaldes Leif Waldeck.
E. Valberedning för ett år
Beslut: till valberedning omvaldes Kent Hansson, Mattias Nilsson samt
nyvaldes Jörgen Lindblad och Fredrik Holmquist.
Kent utsågs till samordnare för valberedningen
F. Val av ombud till Svenska Förbundets Årsmöte
Beslut: till styrelsen uppdrogs att själv utse två stycken ledamöter att representera.
§ 14. Övriga frågor
A. DM-arrangemangen – stationära platser varje år.
Mötesordföranden förklarar sin filosofi om huruvida DM-arrangemangen bör fördelas.
Ordet lämnades fritt till mötesdeltagarna.
Binda upp en klubb på två år åt gången i stället för det stationära förslaget. Detta för att
inte blanda in en ev ej sittande styrelse i klubben år från år.
Under diskussionen löste sig DM-problematiken två år framöver.
Beslut: Malmö AK arrangerar DM i SL 2004 och 2005.
Ramdala och TK Trossö samarrangerar DM Bänk 2004 och
HAK Greppet arrangerar DM Bänk 2005.
Detta med hjälp av klovare från deltagande klubbar.
B. En del förvirring har uppstått då årsavgiften numera betalas in till RF.
Tendensen i distriktet är att fler och fler klubbar tappar aktiva och lägger ner verksamheten.
MAK berättar om deras rekryteringsmetod som de med framgång använder där man vänder
sig till Malmös högstadieelever.
C. Klubbledarträffarna.
Mötesordföranden noterade att de senaste klubbledarträffarna inte varit någon succé deltagarmässigt så frågar vi oss om de ska fortsätta arrangeras.
Beslut: den fortsättningsvis arrangera klubbledarträffar, ny styrelsen beslutar hur och var
de skall arrangeras..

D. Flytten av SSF´s kansli
Mötesordföranden informerade att datumet för flytten av kansliet är framskjutet.
Inflyttning i Munktellarenan, Eskilstuna, sker tidigast 1 april. Licenser mm kommer att
successivt att flyttas från Husqvarna.
E. E-tidning
Provexemplar av elektronisk ”Power” är under framtagande, kommer att avrapporteras vid SSF:s årsmöte.
Ska preliminärt vara klart tillsammans med att nummer 3 av papperstidningen skickas ut
F. Motioner
Mötesordföranden föredrog de motionerna som inkommit till SSF, vilka behandlats av styrelsen
med bifogade svarsförslag. Utsända på remiss till samtliga distrikt inom SSF.
Beslut: att med enhälligt godkännande lägga de genomgångna motionerna till SSF:s
årsmöte för beslut.
G. Marathondräkterna
Peter Bogren, TK Trossö, vill att Marathondräkterna ska vara godkända för ”distriktsbruk”,
dock ej för sättande av Svenska rekord.
Beslut: att distriktets representanter tar med frågan till SSF:s årsmöte.
H. Flitpengar
Peter Ericsson, Ramdala IF, vill att bidrag ska utdelas till de klubbar som rekryterar många
ungdoms och juniorlyftare.
Beslut: ärendet remitterades till nya styrelsen för beslut.
§ 15. Utmärkelser
Mötesordföranden och SSF:s Off rep vid årsmötet delade ut priserna för 2003 års serietävlande,
Ramdala IF:s ungdomar och juniorer tog med sig en rejäl påse med medaljer hem precis som
Skurups KS:s veteraner.
§ 16. Mötets avslutande
Mötesordföranden Conny Olsson , tackade styrelsen och distriktets medlemsklubbar m fl för
ett gott samarbete genom åren och överlämnade klubban samt ordförandeskapet till nyvalde
ordföranden, Björn Ericksson.
Björn Eriksson tog till orda och gjorde en kort presentation av sig själv samt passade på att
tacka för förtroendet att leda styrelsen och distriktet i dess arbete under år 2004.
Blommor och presenter överräcktes sedan till avgående Conny Olsson och Leif Waldeck med
många lyckönskningar.
Björn, själv förärades en blomsterkvast för sina insatser vid lägret föregående helg av ansvarige
Maria Eriksson.
Mötet avslutas med ett tack till de närvarande att det visade intresset i alla viktiga beslut under
årsmötesförhandlingarna.
Vid protokollet

Niklas Björö
Mötessekreterare

Justeras:

Björn Ericksson
Ordförande

Conny Olsson
Mötesordförande

Jörgen Lindblad
Justerare

Conny Obrell
Justerare

