Protokoll fört vid
Årsmötessammanträde
för Sydsvenska Styrkelyft
Förbundet

Datum:
Plats:
Tid:

2005 02 19
Malmö Atlet Klubbs lokaler V. Hindbyvägen 18
1200

Närvarande: Björn Erikson
Magnus Ekvall
Maria Eriksson
Niklas Björö
Conny Obrell
Jörg Jönsson
Kent Hansson

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
revisor
valberedningen

§ 1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötesförhandlingarna.
§ 2. Upprop och godkännande av fullmakter
Följande föreningar inlämnade fullmakter för rösträtt
Höllvikens AC:
Kent Hansson
Malmö AK
Fredrik Holmqvist
HAK/Greppet
Jörgen Lindblad
Ystad KK
Anders Hansson
Beslut: att fastställa röstlängden enligt ovan förda noteringar
§ 3. Dagordningsförslag och stadgeenliga kallande
Genomgång gjordes av dagordningen där punkt 13 A ströks.
Godkändes av ledamöterna.
Mötet befanns stadgeenligt kallat, via ordinarie post, samt Förbundets hemsida.
§ 4. Val av mötesordförande
Beslut: Björn Erickson valdes till mötets ordförande.

§ 5. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till mötessekreterare utsågs Niklas Björö och till protokolljusterare
utsågs Tony Eriksson och Fredrik Holmqvist
§ 6. Verksamhetsberättelser för tiden 04 01 01 - 04 12 31
Den framlagda verksamhetsberättelsen föredrogs, rubrik för rubrik, av mötesordföranden, några justeringar
bland tävlingsresultaten gjordes.
Beslut: den genomgångna verksamhetsberättelsen godkändes
§ 7. Förvaltningsberättelser för tiden 04 01 01 - 04 12-31
Förvaltningsberättelse redovisades av kassören Magnus Ekvall.
Beslut: den genomgångna förvaltningsberättelsen, för året, godkändes
av ledamöterna
§ 8. Revisorernas berättels för tiden 04 01 01 - 04 12 31
Förvaltningsberättelse genomgicks av revisor Jörg Jönsson.
Beslut: att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9. Ansvarsfrihet för tiden 04 01 01 - 04 12-31
Mötesordföranden noterade att revisorerna förordat ansvarsfrihet, för den avgående styrelsen, genom
den 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 2004.
§ 11. Motioner och propositioner
A. Motion nr 1. Samtliga 3 motioner från, Peter Bogren ordf TK Trossö samt Torbjörn Eriksson Ramdala
IF/ ordf SL Sekt
Angående att Sydsvenska styrkelyftsförbundets årsmöte skall läggas vartannat år i Blekinge och vartannat
år i Skåne.
Beslut: att godkänna motionen
B. Motion nr 2.
Angående Sydsvenska styrkelyftsförbundets klubbledarträffar skall läggas varannan gång i Blekinge och
varannan gång i Skåne.
Beslut: att godkänna motionen
C. Motion nr 3.
Av Sydsvenska styrkelyftsförbundets arrangerade fortbildningar/seminarium skall läggas varannan gång i
Blekinge och varannan gång i Skåne.
Beslut: att godkänna motionen
§ 12. Val
A. Ordförande på ett år

Kent Hansson, valberedningen, föreslog omval av Björn Erickson.
Beslut: till ordförande valdes Björn Ericksson enhäldigt till ordförande.
B. Val av 2 ledamöter på 2 år
Valberedningens förslag; omval av Niklas Björö samt nyval av Magnus Ekvall.
Beslut: till nya ledamöter på 2 år
omvaldes Niklas Björö och
nyvaldes Magnus Ekvall
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, valdes Leif Waldeck.
E. Valberedning för ett år
Beslut: till valberedning omvaldes Kent Hansson, Jörgen Lindblad samt 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.
§ 13. Övriga frågor
A. Strykes
B. DM-arrangemang samt serieomgångarna.
DM i bänkpress 2006 kommer att arrangeras av HAK/Greppet styrkelyfts DM söker fortfarande
arrangör.
Serietävlingarna i Skåne kommer att diskuteras vidare vid en träff den 8 mars.
C. Klubbledarträffarna.
Nästa klubbledarträff som inte innefattar uppdelningen av serieomgångarna kommer att ske i vår och
då i nordöstra delarna av förbundets upptagningsområde.
§14. Utmärkelser
Maria Eriksson överräcktes en blomma för att ha klarar provet till förbundsdomare under
Flugeby/BSM. (2005)
Standar tilldelades TK Trossö, Malmö AK och Höllviken AC för deras ungdomssatsningar.
Ett standar tilldelades också HAK/Greppet för att efter en del år varit borta från styrkelyftskartan
har lyft sig och kommit tillbaka som en slagkraftig förening.
§15. Mötets avslutande
Mötet avslutas med ett tack till de närvarande att de visat intresse i årsmötesförhandlingarna.

Vid protokollet

Niklas Björö

Mötessekreterare
Justerare

Fredrik Holmqvist
Justerare

Tony Ekblad
Justerare

