Protokoll fört vid styrelsesammanträde för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar § 49 - 61
Datum:
Plats:

2005-11-15
V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal

Närvarande:
Maria Eriksson
Magnus Ekvall
Conny Obrell
Tony Ekblad (Adjungerad)
Niklas Björö
Jörg Jönsson revisor
Anmält förhinder: Björn Erickson

§ 49. Mötets öppnande
Vice ordföranden Maria hälsade alla välkomna till förhandlingarna.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 50. Dagordningsförslag
Dagordningen genomgicks och godkändes av styrelsen.
§ 51. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: till sekreterare utsågs Niklas och justerare Conny.
§ 52. Aktuell ekonomisk rapport
Magnus lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin var god i vanlig ordning.
Beslut: att godkänna den ekonomiska rapporten.
§ 53. Skrivelser
E-mail från SSF´s tävlingskommitté för undersökande av intresserad arrangör för ungdoms- och
junior-SM.
E-mail från SSF för information om att alla styrelseprotokoll skall skickas in till förbundet.

§ 54. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de 84 nya rekorden som anmälts.
Beslut: att godkänna redovisningen
§ 55. Hemsidan på Internet
Hemsidan på internet fungerar och uppdateras frekvent med aktuella aktiviteter.
§ 56. Rapporter
A. Tony Ekblad rapporterade detaljerat från sitt möte med Skåneidrotten.
B. Anmälningstiden för resan till Bänk-VM har gått ut och ställs in p g a för lågt deltagande.
C. Styrkelyfts DM med 56 deltagare arrangerades förnämligt av Malmö AK och flöt mycket bra.
D. Bänk DM med 52 deltagare arrangerades av HAK/Greppet och tävlingen var även denna gång
bra anordnad.
E. Svensk Styrkelyft vill ha mer material inskickat rapporterar Conny Obrell. Kanske skulle man
ha en tidningsrepresentant från varje distrikt?
§ 57 Årsmöte 2006
Förslag till årsmötesdatum blev 18 februari i Blekinge.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.
Eventuellt styrelsemöte innan årsmöte ska ske den 10 januari eller den 17 januari.
§ 58 Lägerverksamhet
Ett uppföljningsläger önskas som uppföljning till det lyckade i Karlskrona. Detta med mer
inriktning på teknik. Ansökan om ”handslagspengar” för att kunna arrangera detta någon gång i
februari i Lund. Priset för deltagande kommer att bli cirka 100 kronor.
§ 59. Övrigt
A. Julgåva till domarna föreslås i form av en blomstercheck på 200 kronor för väl utför arbete.
Beslut: Alla distriktets domare får en blomstercheck på 200 kronor.
B. Att styrelsen gör en resa genom distriktet alternativt ringer runt till de passiva klubbarna för att
kunna få igång en större tävlingsverksamhet. Samt berätta om vårt arbete i förbundet.
C. Förslag på att styrelsen årliga middag återinförs.
Beslut: så skall ske i samband med styrelsemöte i januari.
§ 60. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde blir den 10 eller 17 januari. Ordföranden kallar för närmare detaljer om tid
och rum.

§ 61. Avslutning
Vice ordföranden avslutade mötet och tackar för visat intresse i alla de frågor som avhandlats.
Vid protokollet

Niklas Björö
Sekreterare
Justeras

Conny Obrell
Justerare

