
 

   

Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets  
styrelsemöte nr 6 2022/23, den 19 januari § 81-92 

 
Plats: Teams 
Tid: Kl 20-22 (start med utbildningen Fifty/Fifty 19.00-20.00) 
Närvarande:  Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Helene Johage, Andreas Andrén, Patrik 
Helgesson, Elisabeth Hagman, Emma Engdahl och Sebastian Nurmi (GS).  
 
 
§ 81 Mötets öppnande  
 
§ 82 Val av sekreterare och justerare 
Helene Johage sekreterare, Elisabeth Hagman och Thomas Norlander till justerare. 
 
§ 83 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 84 Genomgång och godkännande av föregående STF- och AU-protokoll  
Godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 85 Styrelsens spelregler  
Uppdaterade spelreglerna gicks igenom och godkändes.  
 
§ 86 GS-rapport (GS)  
Sebastian Nurmi gick kort igenom den inskickade GS-rapporten och gjorde följande tillägg: 
 

• Den 19 januari 2023 skickades tillstyrkan in för NIU i Falun. 

• Elisabeth Hagman nominerad som domare till U-VM Albanien. 

• Antal årsrapport i tid = 90 och antal årsavgifter i tid = 99. Här hade vi en del problem 

med faktureringen på grund av RF:s system.  

Styrelsen tyckte att GS-rapporten var bra. 
 
§ 87 Kommittérapporter 
 
a) Domarkommittén  
Åldersgräns har införts hos domarna som tas ut till ungdoms-VM, där 50% ska vara under 40 
år. Tyvärr har intresset varit svalt från ”yngre” domare i Sverige att gå vidare i karriären men 
detta är något för förbundet att arbeta med. Emma Engdal har deklarerat intresse att bli 
uppgraderad.  
 



 

   
b) Veteraner 
Thomas Norlander gick igenom +65-satsningen och några problemställningar att lösa.  
Förbundet äger materialet för den utbildning som tagits fram i Idrott för äldre och en första 
pilotutbildning har hållits. Thomas understryker att detta är mycket viktigt ur ett 
folkhälsoperspektiv.  
 
c) Marknadskommittén 
Andreas Andrén gick igenom kommittémötet den 17 januari. Arbetet pågår och en plan för 
sponsring håller på att arbetas fram. 
 
§ 88 Idrottspolitiskt arbete  
 
a) Internationellt  
Vi behöver synas och höras samt liera oss för att kunna bygga en politisk rock jobba med vår 
(STF:s) värdegrund i fokus även internationellt. Den internationella planen är bra men ska 
ses över och kompletteras med hur. Representanter på internationella tävlingar beslutas 
efter hand. 
 
Beslut: Helene får i uppdrag att skriva ett utkast om jämställda styrelser till 31 januari för att 
hinna skicka till EWF-kongressens möte i tid. Helene ser över den internationella planen och 
gör förslag på tillägg främst gällande ”hur:et” (ingen tidsplan bestämd för detta). 
 
b) Nationell strategi  
Frågor som behandlades var: Vad har vi för nationell strategi? Vad vill STF med den och vad 
är särskilt viktigt för STF? Styrelsen diskuterade också hur väl STF:s hemsida speglar den 
värdegrund som är framtagen samt hur jämställd och jämlik den är. Förslag att styrelsen ska 
var och en själva gå igenom hemsidan för personlig analys. 
 
Beslut: Joakim och Sebastian tar fram ett förslag gällande nationell strategi för styrelsen att 
diskutera. 
 
c) Remissgenomgång  
De tre remisserna som ska skickas till RF senast den 5 februari diskuterades. Det handlade 
om trygg Idrott, matchfixning och RF:s stadgar. Styrelsen hade inte några synpunkter utan 
tyckte dessa var bra. 
 
Beslut: Sebastian svarar RF på remisserna. 
 
d) RFSISU kod för demokratisk styrning 
Diskussion kring RFSISU kod för demokratisk styrning. Dokumentet ger en instruktion hur 
föreningar kan (ska) bedriva demokratisk styrning. Styrelsen tror inte detta är något problem 
för SF men kanske kan vara svårt att följa för en del föreningar. 



 

   
Beslut: Kansliet tar fram en plan för implementering av dokumentet (demokratisk styrning) 
om hur varje punkt ska genomföras. Sebastian skriver utkast på proposition om 
stadgeändring kring införande av lekmannarevisor som bland annat har i uppdrag att föreslå 
valberedning. 
 
§ 89 Övriga frågor  
Flera förbund har årsmöte vartannat år. GS lyfte exempel på fördelar med detta som ett 
längre tidsperspektiv att arbeta med projekt och medel.  
 
Beslut: Att fundera över att eventuellt att lägga årsmöte vartannat år framöver. 
 
§ 90 Beslut som tagits under mötet 
Helene gick igenom vilka beslut som tagits. 
 
§ 91 Kommande möte 
Nästa möte är den 18 mars i Stockholm.  
 
§ 92 Mötet förklarades avslutat 
 
 
Vid protokollet:  
 
 
____________________  
Helene Johage, sekreterare  
 
 
_____________________   __________________________  
Elisabeth Hagman, justerare  Thomas Norlander, justerare 
 
 
 
  


