Protokoll fört vid möte med Svenska Tyngdlyftningsförbunds styrelse
Datum: 9-11/8-2019
Plats: Stockholm
Start: fredag 9/8
Närvarande: Emma Engdahl (EE), Joakim Eriksson (JE), Erling Åkesson (EÅ), Håkan
Johansson (HJ), Elisabeth Hagman (EH), Patrik Helgesson (PH), Thomas Norlander (TN),
Mats Lindqvist (ML), Andreas Sunesson (AS)

§1 Mötets öppnande
Joakim Eriksson förklarar mötet öppnat

§2 Val av mötessekreterare och justerare
Emma Engdahl valdes till mötessekreterare.
Joakim Eriksson och Erling Åkesson valdes till justerare.

§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§4 Beslut tagna under mötet
-

Styrelsen beslutar att en Uppförandekod, sportsligt beteende ska uppföras (inget beslut
på vem i styrelsen som ska göra denna)
Styrelsen beslutar att ett sponsor paket till tävlingar beslutas att tas fram (AS gör ett
förslag som presenteras på november mötet)
Styrelsen beslutar om domarklädsel, att det ska vara vit skjorta med förbundets slips
eller scarfs (inget märke)
Styrelsen beslutar att Strategi 2024 gruppen ska ta fram en tränargrupp, EÅ är
övergripande ansvarig och ML är verkställande
Styrelsen beslutar att domarkommittén ska ta fram ett förslag på hur man ska kunna
kvalité säkra enskilda domare
Styrelsen beslutar att det ska göras ett årshjul, (AS & TN ska ta fram detta så fort som
möjligt, till nästa möte)

§5 Andra frågor under möter
-

EÅ berättade om vad som hände på RIM mötet
Bidragsmodulen ska ändras
Budgeten, skapa en tydlighet och förståelse så att alla förstår den
Utveckling av ett system för elittränare som ligger under förbundets flagga
Börja titta på att samarbeta med andra aktörer
SM 2019 landade på plus
Skapa andra tävlingar, ett eget ”vasalopp”
Sponsoravtal, ha en policy för företag som vill sponsra tävlingar
Utbildning, göra skillnad på instruktörs utbildningen, en mot våra inhemska föreningar
och en för folk utifrån
SM-veckan, fortsätta vara med eller inte

-

HJ gör en skrivelse till RF om stadgarna
EÅ skickar ut om bidrag och bidragsmodellen
Representationskläder för styrelsen, utbildare osv. är på väg fram
HJ slutar sista mars, dock kan det förlängas beroende på om en efterträdare hinner tas
fram
Återkoppling från de internationella representanterna
Att styrelsen ska presentera sig till de kanaler vi vill synas hos (IWF, EWF, Nordiska)
Skapa en internationell policy som skickas till Karolina Lundahl för översyn
Skapa grupper för domare och tränare som förbundet ska satsa på, domarkommittén
tar fram namn på domare som ligger under internationell nivå och ML fortsätter med
de aktiva
Jobba för att stötta de nordiska representanterna som finns på internationell nivå
Att ungdomar och juniorer får ett internationellt utbyte, något för distrikten att jobba
med
Få EU bidrag och på så sätt få hit internationella arrangemang
Rekrytera GS, kansliets placering, JE pratar med andra förbund om GS krav
Styrdokument för budget i slutet av augusti, grundskiss vara klar i september, beslut
tas sedan i november
HJ pratar med RF kontakten om bidrag, vad som är på gång, vad som gäller
Sätta datum för olika utbildningar, hitta andra former att genomföra utbildningar på
Nyhetsbrev, hur ska vi publicera våra nyheter
Kolla upp förtjänsttecken på IWF nivå, vad som krävs

§6 Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte i samband med kommitté helg i Eskilstuna 20-22/9

§7 Avslutning
Ordförande Joakim Eriksson avlutade mötet.

____________________________
Emma Engdahl
Mötessekreterare

_____________________________
Erling Åkesson
Justerare

_______________________________
Joakim Eriksson
Mötesordförande, justerare

