Protokoll fört vid Styrelsemöte Sydsvenska Styrkelyftsförbundet
2006-11-20
Plats: Höllvikens Atletklubb
Formtoppen i Höllviken
Närvarande: Tony Ekblad, Magnus Ekvall, Conny Obrell, Maria Eriksson, revisor Jörg
Jönsson, representant från Valberedningen Per Håkansson samt representant från Höllvikens
Atlet klubb Jens Bertilzon
Mötet inledes med att Blomma överlämnade till Höllvikens Atletklubb med ett stort grattis
lycka till och med de nyrenovererade lokalerna.
§ 43 Mötets öppnande:
Ordförande Tony Ekblad hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 44 Dagordning förslag:
Beslut att godkänna dagordningen.
§ 45 Val av sekreterare och justerare:
Till sekreterare för dagens styrelsemöte valdes Maria Eriksson
Till justerare valdes Magnus Ekvall
§ 46 Föregående protokoll:
Beslut att protokollet från styrelsemötet 060918 skall tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.
Bevakningslistan gicks igenom.
§ 47 Ekonomisk rapport:
Magnus Ekvall rapporterade över det ekonomiska läget och rapporten godkändes.
§ 48 Skrivelse:
Inga skrivelser hade inkommit och punkten lämnades.
§ 49 Rekordanmälningar:
Flera nya sydsvenska rekord. Totalt sju knäböjsrekord, fem bänkpressrekord, fyra
marklyftsrekord och sju sammanlagda rekord.
§ 50 SDF:s Hemsida:
Conny meddelade att rekordanmälningsblanketten som finns på hemsidan ej används av alla. I
övrigt inget nytt och punkten lämnade.
§ 51 Rapporter:
Rapport från Styrkelyfts DM som genomfördes av TK Trossö i deras klubb/träningslokal
061014. Ett väl genomfört DM. Fungerade mycket väl utifrån de lokalmässiga förhållande
som var. Rapporten godkändes.
Vid punkten en diskussion om att ha en säkerhetsansvarig vid tävlingar som bla ansvarar för
att det finns klovare. Inget beslut fattades.
§ 52 Läger:
Endast ett fåtal anmälda till Ungdoms/juniorlägret helgen 9-10 december. Mötet beslöt att det
skall vara minst 12 anmälda för att lägret skall genomföras.

Styrelsen har fått förslag att genomföra ett läger under Kristi Himmelsfärdshelgen 2007 vid
Kuseruds gård i Brålanda. Styrelsen är positiv till förslaget och beslöt att Maria Eriksson skall
kontakt Conny Olsson för att få kostnadsförslag.
§ 52 Övrigt:
Valberednings representant fick ordet.
Höllvikens Atletklubb Jens Bertilzon informerade om klubbens verksamhet.
Under punkten diskuterades det kommande årsmötet 070225. Beslut att Tony Ekblad skall
kontakta Jörgen Lindblad för undersöka om Helsinborg HAK Greppet kan vara ”värdar” för
årsmötet. Beslut att Tony Ekblad skall skriva ett förslag gällande motionstiden för distriktets
årsmöten. Beslut att Conny Obrell skall skriva på hemsidan att motioner till årsmötet skall
vara styrelsen tillhanda senast 061231.
Beslut att Maria Eriksson , Magnus Ekvall, Conny Obrell och Tony Ekblad skall kontakta de
klubbar i distriktet som inte har någon tävlingsverksamhet, vilket förnärvarande är 10 stycken.
Dessa kontakter skall ha genomförts till 070115.
Beslut att nästa möte kommer att vara 070115 klockan 17:00. Representant från
Valberedningen bjuds in till mötet samt revisor. I samband med mötet middag på Restaurang
Vagabond, vilket Magnus ombesörjer.
Kom överens om att det är mycket positivt att förlägga styrelsemöten till klubbarna och att
styrelsen skall fortsätta med det.
§5: Avslut:
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
Maria Eriksson
Justeras
Magnus Ekvall

