Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 12 2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 18/2 kl 20.00-21.00
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson från § 132, Patrik
Helgesson, Elisabeth Hagman, Emma Engdahl, Sebastian Nurmi (generalsekreterare, GS),
Mats Lindqvist (sportchef).
Ej närvarande: Helene Johage.
§ 129 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 130 Val av sekreterare och justerare
Sebastian Nurmi valdes till sekreterare. Elisabeth Hagman och Emma Engdahl valdes till
justerare.
§ 131 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§ 132 Tävlingar
Joakim Eriksson redogjorde för situationen kring covid-19 och nyheter som kommit från
myndigheter och RF. Läget är fortsatt allvarligt. Styrelsen diskuterade vad som ska gälla för
tävlingar från den 22 februari och var överens om att det inte finns möjligt att öppna upp för
seniortävlingar i mars. Styrelsen kom fram till att U14-serien i så fall undantages
tävlingsstoppet med hänvisning till att Folkhälsomyndighetens rekommendation att barn i den
målgruppen kan fortsätta träna, och medverka i enstaka tävlingar. Kommer det nya
rekommendationer som möjliggör tävlingar för vuxna kan styrelsen ompröva beslutet.
Beslut: Tävlingsstopp för vanliga sanktionerade tävlingar till och med 31 mars. U14serien är undantagen tävlingsstoppet och startar i mars.
§ 133 EM
Kansliet, genom sportchefen Mats Lindqvist, redogjorde för det material som arbetats fram
för att analysera och besluta om Sverige kan delta på EM i Moskva i april. Styrelsen tackade
för ett gediget material och ställde frågor om det kopplat till kostnader, försäkringar, tester
och inreseförhinder. Detta diskuterades innan beslut togs.
Beslut: De uttagna deltagarna ges mandat att själva bestämma om de vill deltaga utifrån
de givna restriktioner och risker som finns.
Beslut: Att kansliet tar fram en handlingsplan som presenteras för styrelsen och EMdeltagarna samt att en skriftlig bekräftelse inhämtas från deltagarna innan avresa.

Beslut: Att STF ansvarar för kostnaderna för tester samt för tecknandet av
tilläggsförsäkring för samtliga svenska EM-deltagare.
Beslut: Att tillfråga Patrik Helgesson, eller annan lämplig person, om att bli överledare
för årets EM-trupp. Överledaren har mandatet att besluta om nödvändiga insatser som
uppkommer på grund av oförutsedda händelser.
Beslut: Att arvode utgår per dag för de ledare eller domare som på grund av
oförutsedda händelser måste stanna kvar och där detta inte täcks in av försäkringen.
§ 134 Skrivelse
GS redogjorde för den skrivelse som inkommit till styrelsen från Anders Bergström med
förslag om att låta Stefan Ågren deltaga på EM i Moskva.
Beslut: Att inte ändra beslutet och att ordförande Joakim Eriksson svarar på skrivelsen.
§ 135 Övriga frågor
a) OS
Joakim Eriksson har inbjudits att delta i gästprogrammet vid OS i Tokyo och frågade om
styrelsens ställningstagande till att han skulle tacka ja.
Beslut: Att Joakim Eriksson ska anmäla sig till gästprogrammet.
b) Valberedningen
GS läste upp information som inkommit från valberedningen inför förbundsmötet.
c) RF
GS redogjorde för dialog med RF angående olika områden STF vill vara med och påverka.
§ 136 Mötet förklarades avslutat
Vid protokollet:

_____________________
Sebastian Nurmi
Mötessekreterare
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_____________________

_____________________
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Justerare

Emma Engdahl
Justerare

