Protokoll fört vid Styrelsemöte Sydsvenska Styrkelyftförbundet
2006-09-18
Plats: Västra Hindbyvägen 18 Malmö
Malmö AK
Närvarande: Tony Ekblad, Magnus Ekvall, Conny Obrell, Maria Eriksson och revisor Jörg
Jönsson.
§ 42 Mötets öppnande:
Ordförande Tony Ekblad hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 43 Dagordning förslag:
Beslut att godkänna dagordningen.
§ 44 Val av sekreterare och justerare:
Till sekreterare för dagens styrelsemöte valdes Maria Eriksson
Till justerare valdes Magnus Ekvall
§ 45 Föregående protokoll:
Vid punkten diskuterade vi att införa en bevakningslista, dvs. skriva upp vad vi kommer
överens om skall göras och vem som skall göra det. Mötet beslut att fr.o.m. dagens möte
införa en bevakningslista. Beslut att Conny Obrell ansvarar för bevakningslistan.
Beslut att godkänna föregående protokoll fört vid styrelsemöte 060807.
§46 Ekonomisk rapport:
Magnus Ekvall rapporterade. Inget nytt har hänt gällande ekonomin.
§ 47 Skrivelse:
Inbjudan från Blekinge Idrottsförbund angående läger.
Beslut att lägga skrivelsen till handlingarna.
§ 48 Rekordanmälningar:
Beslut att Conny Obrell via E-post skickar rekordanmälningarna, som är gjorda sedan förra
mötet, till styrelsen.
§ 49 SDF:s Hemsida:
DM inbjudningar finns utlagda på hemsidan.
§ 50 Rapporter:
Magnus Ekvall rapporterade från SDF:s planeringsmöte som hölls i Eskilstuna 060916060917. All tävlingsrapportering (serien) kommer att skötas via Internet. Utbildning kommer
att erbjudas till klubbarna hur detta skall göras. Alla klubbar skall vaccinera sig mot doping,
vilket skall vara klart 2007. Förbundet önskar få igång fler klubbar. Förslag att genomföra
Klovarutbildning. Bänktröja för ungdomar kommer fortfarande att ej vara tillåtet i Sverige.
§ 51 Läger:
Den 2 december-06 kommer Sydsvenska styrkelyftsförbundet att genomföra ett seminarium.
Tony Ekblad kontaktar IMC (Idrotts medicinskt center) för att få kostnadsförslag för
föreläsning om kost, muskler. Maria Eriksson undersöker möjlig föreläsare/instruktör med
inriktning marklyft.

§ 52 Övrigt:
Kom överens om att fråga Höllvikens Atletklubb om vi kan hålla nästa styrelsemöte i deras
nya lokaler samt ta med en blomma för att gratulera och önska lycka till i deras nya lokal.
Beslut att bjuda in representant från valberedningen till nästa styrelsemöte den 20 november.
Diskussion om behov av klovare till DM.
§53: Avslut:
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maria Eriksson
Justeras
Magnus Ekvall

