Protokoll fört vid styrelsesammanträde
för
Sydsvenska StyrkelyftFörbundet
Omfattar § 15 -- 28
Datum: 2006-05-15
Plats: V. Hindbyvägen 18 i Malmö
MAK klubblokal
Närvarande:
Tony Ekblad
Magnus Ekvall
Maria Eriksson
Conny Obrell
Fredrik Holmqvist
Revisor : Jörg Jönsson
Anmält förhinder:
§ 15. Mötets öppnande
Ordförande. Tony Ekblad hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade mötet öppnat.
§ 16. Dagordningsförslag
Beslutade att godkänna dagordningen.
§ 17. Sekreterare och protokolljusterare
Beslut: Till sekreterare valdes Fredrik Holmqvist
Beslut: Till justerare valdes Magnus Ekvall
§ 18. Föregående protokoll
Beslut: Godkänna föregående protokoll fört vid styrelsemöte 2006-04-03

§ 19. Aktuell ekonomisk rapport
Beslut: Att lämna punkten ( Inga transaktioner gjorda under perioden )
§ 20. Skrivelser
Inkommen skrivelse om att Malmö stad är tilldelad för första gången, att arrangera
European Master Games ( EMG ) 29 Aug – 7 Sep 2008 i Malmö.

§ 21. Rekordanmälningar
Rekordansvarig, Conny Obrell, noterade de 51 st nya rekorden som anmälts.
SL Damer = 9 rekord SL Herrar = 34 rekord BP Herrar = 8 rekord summa 51 rekord.
Beslut: Att godkänna rekord rapporten.
§ 22. Hemsidan på Internet
Håll utkik efter uppdateringar. Kommer info med jämna mellanrum.
§ 23. Rapporter
A. Info från tävlingskommittén. Det har diskuterats en hel del kring dopning angående det som
nyligen har hänt en av våra kända profiler i Sverige. Klubben som lyftaren var medlem i kommer
bli av med seriepoäng och ersättningsskyldig för de prispengar som delats ut, detta kommer
givetvis att medföra ändringar i tabellplaceringar.
B. Inget B sm & Flugeby år 2007. I stället kommer Göteborgs Cup få SM status, och möjlighet
att direktkvala till Stora SM finns.
C. Bänkpress SM kommer att avlöpa på Scandic Hotell i Göteborg 24-26 Nov 2006.
D. Inkommet förslag till SSFs tävlingskommitté om att dela på U & J sm i styrkelyft.
Detta röstades ner och förslaget är i stället att utöka denna tävling från 2 till 3 tävlingsdagar i
stället.
§ 24. Lägerverksamhet
Helsingborg har sagt sig villiga att anordna ett U / J höstläger, där man samkör styrkelyft och
tyngdlyftning. HAK greppet återkommer med besked.

§ 25. Ungdomar
A. Förra mötet togs det upp att vi i SSSFs förbund skulle undersöka möjligheterna i att starta en
ungdomsfond. Efter närmare undersökningar och diskuterande så har vi kommit fram till att detta
konkurrerar med den ungdomsfond som SSF redan har.
I stället är nu spåret att vi kommer arbeta fram, vi kan kalla det en pott som skall användas för att
premiera ungdomar i SSSFs förbund, mer info kommer.
§ 26. Övrigt
A. Inkommen en ansökan om utmärkelse
Beslut kommer på nästa möte

§ 27. Följande sammanträde kommer hållas fram till årsmötet 2007
2006-08-07_____2006-09-18_____2006-11-20_____2007-01-15
Årsmötet kommer hållas 2007-02-25 platts meddelas senare.
§ 28. Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse, och avslutar härmed mötet.
Vid protokollet
Fredrik Holmqvist
Sekreterare
Justeras
Magnus Ekvall
Justerare

