Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftsFörbundet
Omfattar § 71 – 82.
Datum:
Plats:

2004-03-17
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvarande: Björn Ericksson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Conny Obrell
Niklas Björö
Jörg Jönsson

Revisor

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till förhandlingarna.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 2. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 3. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och till protokolljusterare Maria.
§ 4. Aktuell ekonomisk rapport
A. Bingolotto
Magnus lämnade en skriftlig ek rapportering enligt bilaga
5000:- har inkommit från Bingolotto.
Beslut: att bifoga ek rapporterna till protokollet.
B. Övrigt
Medlemsavgifterna och bidrag från SSF har inkommit.

Lokalhyra för SL DM har betalats samt kostnad för stegutbildare på träningsläger i Malmö.
Pengar kommer att överföras från postgiro till bankkonto.
§ 5. Skrivelser
Beslut: att lämna punkten pga adressändring för den nya styrelsen är ännu ej fullt
genomförd och några skrivelser har därför ej kommit in.
§ 6. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de nya rekord som anmälts skriftligt.
Beslut: att godkänna redovisningen
§ 7. Hemsidan på Internet
Hemsidan på internet fungerar och uppdateras frekvent med aktuella aktiviteter.
§ 8. Rapporter
A. Skåneidrott
Conny Obrell lämnade en utomordentlig rapport från mötet.
Beslut: att bifoga rapporten till protokollet.
B. Domarmöte i Stockholm
Magnus var tyvärr ej närvarande på mötet men rapport var utskickat till styrelsen.
§ 9. Övrigt
Ny maillista för styrelsen måste skickas ut till Skånes och Blekinges Idrottsförbund omgående.
Att från distriktet arbeta mer aktivt med klubbarna i antidopingarbetet. Hur detta ska gå till väga
ska styrelsen ta ställning till senare.
Ett läger inriktat på bänkpress kommer att arrangeras under året, förslagsvis med någon duktig
lyftare som instruktör.
§ 10. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde läggs efter ”Handslaget” och NM i Malmö.
Vi träffas på MAK igen den 27 maj klockan 1700.

§ 11. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse i alla de frågor som avhandlats.

Vid protokollet

Niklas Björö
Sekreterare
Justeras
Maria Eriksson
Justerare

