Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftsFörbundet
Omfattar § 38 - 48
Datum:
Plats:

2005-08-11
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvarande: Björn Ericksson
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Conny Obrell
Tony Ekblad (Adjungerad)
Anmält förhinder Niklas Björö

§ 38. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till förhandlingarna.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 39. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 40. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Conny och till protokolljusterare ???.
§ 41. Aktuell ekonomisk rapport
Magnus lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin var mycket god i vanlig ordning.
Beslut: att godkänna den ekonomiska rapporten.
§ 42. Skrivelser
Beslut: att lämna punkten några skrivelser har ej kommit in.

§ 43. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de nya rekord som anmälts.
Beslut: att godkänna redovisningen
§ 44. Hemsidan på Internet
Hemsidan på internet fungerar och uppdateras frekvent med aktuella aktiviteter.
§ 45. Rapporter
Maria redovisade kort om det lyckade ungdomslägret i Blekinge. Önskemål om fortsättande med
denna typ av läger har mottaget.
§ 46. Övrigt
A. Maria redovisade snabbt inför det stundande lägret med Kenneth Mattson.
B. Det framfördes önskemål om att ungdomar och juniorer ska ha en egen prisutdelning för
respektive klass under DM-tävlingarna.
Beslut: att så kommer att ske.
C. Maria uppmärksammade att Conny Olsson inte fick standar vid förra årsmötet för sin
internationella medalj.
Beslut: att Conny får sin standar vid nästa årsmöte.
D. Maria gjorde också styrelsen uppmärksam på att det inte framgår av RF´s hemsida att det är
motionärer som blivit ertappade dopade.
Beslut: Björn Erickson skriver till RF att det måste framgå tydligare att det är
motionärer som blivit ertappade om så är fallet.
E. Conny Obrell tog upp frågan om de nya internationella reglerna för rekord.
Beslut: De nya internationella reglerna kommer att tillämpas i Sydsvenska distriktet
från och med den 1 september 2005.
§ 47. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 15 november klockan 1700 på MAK.
§ 48. Avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackar för visat intresse i alla de frågor som avhandlats.
Vid protokollet

Conny Obrell
Sekreterare
Justeras
Magnus Ekvall
Justerare

