Protokoll fört vid möte med Svenska tyngdlyftningsförbundets styrelse
Datum:
15-16 juni 2019
Plats:
Idrottens Hus, Örebro
Start:
lördag den 15 juni
Närvarande: Håkan Johanson (HJ), Patrik Helgesson (PH), Joakim Eriksson (JE), Erling Åkesson
(EÅ), Thomas Norlander (TN), Helene Johage (HeJ)
§1

Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet

§2

Val av justerare och mötessekreterare:
Patrik Helgesson valdes till mötessekreterare.
Thomas Norlander och Helene Johage valdes till justerare.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

Föregående styrelseprotokoll
Styrelsemöte den 26 april 2019 i Örebro.
Telefonmöte 15 maj.

§5

Föregående AU-protokoll
Telefonmöte den 20 maj.
Telefonmöte den 4 juni.
Styrelsen verifierade AU:s beslut

§6

Underhand tagna beslut
Inga tagna.

§7

Genomgång av inkomna och utkommande skrivelser
HJ gick igenom inkomna och skickade skrivelser.
Redovisning IL-2018 godkänd
Ny förening Atletverkstan IF, Örsundsbron
Information om IL framåt
Beviljat anslag om hur en tyngdlyftningsanläggning ska se ut.

§8

Rapport från ordförande
JE rapporterade.

§ 10

Rapport från GS
Planerar för pensionering 31 mars 2020.
HJ deltog på RIM med EÅ.

§ 11

Rapporter från kommittéerna



Tävlingskommittén
Information av PH



Regel- och Domarkommittén
PH redovisade. Diskussion om det kan räcka med slips eller Scarfes och inte använda
märke.



Strategi 2025
Information från AS.



Elitkommittén
Information från ML



Disciplinkommittén
Styrelsen undrar varför Maria Åkerlund har fått ytterligare en Bom-rapport.
Styrelsen vill ha en plan på hur hon ska undvika att det inte händer igen.
HJ kontaktar Mia.



Ekonomi och marknadskommittén
JE redovisade.



Veteranansvarig
Redovisning från Emma Engdahl

§ 11

Planering 2020/2021



Kansli/personal framtid
kansliplats/GS kravlista/Rekrytering



Ekonomiskt stöd
Genomgång av hur RF stöden ser ut framöver.



Cardskipper
Utvecklades av Ishockeyn och används nu av Handbollsförbundet. Den läser av information
från Idrott Online via API, grundkostnad 5000 kr och 9 kr per kort.
Vi bordlägger Cardskipper till augustimötet. Instagramkontot kan köras igång igen.



Elitkommittén
HeJ kontaktar Emma och Mats kring Finnkampen.



Domarkommittén
Fler domare har kommit ut internationellt. Det ger mer kostnader för förbundet. Den
internationella strategin tas upp i augusti. Viktigt att det arrangeras domarkurser ute i
distrikten.



Tävlingskommittén
Diskussion kring att skapa en avgift för sanktionsansökan till tävlingar. Vi lyfter frågan till
distriktsledarkonferensen. Styrelsen funderar även på att DM för seniorer ska vara i maj.
Frågan lyfts med SDF.
Vi kommer att ha en klubbledarkväll på JSM.



SM
HJ har varit på möte i Halmstad inför 2020. Diskussion kring framtida SM. För och
nackdelar med SM-veckan.



STF:s Årsmöte gav uppdrag till styrelsen om
Stadgerevision: HeJ och TN gör ett förslag till nya stadgar till mötet i september.
Egenfinansiering: EÅ och JE gör målformuleringar till mötet i september.
Kommunikation: Mötesprotokoll läggs ut på hemsidan. Facebooksidan är igång

§ 12

Genomförda tävlingar
USM Landskrona
DM-tävlingar på olika ställen i landet för resultat se ranking.
Förslag att S-DM läggs i mitten av maj.
Kvaltävlingar i övrigt

§ 13

Kommande tävlingar med offrep.
SM
Malmö

28-30 juni, JE

VM seniorer

Pattaya

18-27 september, PH

JSM

Eskilstuna

21-22 september, TN

NM seniorer

Vigrestad

12-13 oktober, bronstävling, PH

JEM/U23EM

Bukarest

19-27 oktober,

SM veteraner

Vallentuna

9-10 november, HeJ eller EH

UJNM

Sundsvall

15-16 november, JE

Lag-SM finaler

arrangör sökes

23 november, HeJ och EH

U15/U17 EM

Eilat

4-12 december

Landsdelsmästerskap

arrangörer sökes

7-8 december

§ 14

Övriga frågor
a. Kvartalsrapport från HJ
b. TEAMS-genomgång av Patrik
c. Diskussion kring Tennlyftaren. HJ kollar med Sporrong och EÅ kollar med

§ 15









Under mötet tagna beslut
Styrelsen beslutade att godkänna domarkommitténs förslag på uppdragslista.
Styrelsen beslutade att godkänna utvecklingsplan 2018/2019
Styrelsen beslutade att pengarna från Prispallen ska användas på deltagande på U-23/JEM
och UEM.
Styrelsen beslutade offreplista för tävlingar framöver
Styrelsen beslutade att utreda Skanstull som framtida kansli.
Styrelsen beslutade att strategi 2025 kommittén ska utvärdera målen i
vår strategi 2025 för 2018/19 och ta fram mål för 2020/21
Styrelsen beslutade att ha ett framtidsmöte den 9-11augusti i Stockholm angående
internationell strategi.
Styrelsen beslutar att tävlingsreglerna ändras till att det är IF, som ska betala
anmälningsavgifterna till tävlingar.

§ 16

Genomgång kring gällande verksamhetsplan/strategi 2025
PH gick igenom strategin.

§ 17

Nästa styrelsemöte
Internationell strategimöte med framtidsarbete den 9-11 augusti i Stockholm
Styrelsemöte i samband med kommittéhelg och JSM 21-22 september i Eskilstuna

§ 18

Avslutning
Ordförande Joakim Eriksson avslutade mötet.

______________________________
Patrik Helgesson,
mötessekreterare

____________________________
Joakim Eriksson
mötesordförande

______________________________
Thomas Norlander, justerare

_____________________________
Helene Johage, justerare

