Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 13 2020/21, den 20 mars, § 137-154
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 20/3 2021 kl 09.00-14.00
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik Helgesson,
Elisabeth Hagman, Helene Johage, Sebastian Nurmi (GS)
Ej närvarande: Emma Engdahl.
§ 137 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet
§ 138 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes: Helene Johage
Till Justerare valdes: Elisabeth Hagman och Thomas Norlander
§ 140 Protokoll genomgång och godkännande
Styrelsen godkände tidigare protokoll.
§ 139 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
§141 GS-rapport
GS redogjorde för den tidigare utskickade GS-rapporten med kompletteringar vad som hänt
den senaste tiden. Bland annat berättade GS om arbetet på kansliet, olika samverkansmöten
med RF samt läget när det gäller utbildning, tävling och landslag. GS stannade upp vid några
saker speciellt:
•

STF har redovisat vad de olika RF-verksamhetsbidragen användes till under 2020.
STF kommer snart behöva ta fram en förbundsutvecklingsplan och en
elitutvecklingsplan för 2022-2023. Troligtvis blir det deadline att lämna in dessa i
september. RF har redan lämnat besked om att verksamhetsstöd avseende 2020-2021
kan nyttjas av SF under 2022.

•

RF har beslutat att den modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd som använts för
verksamhet under våren samt hösten 2020 används för verksamhet under våren 2021.
Det innebär att även uteblivna aktiviteter för våren 2021 kommer att kompenseras till
viss del för landets idrottsföreningar. I de preliminära siffrorna för hösten 2020 har
tyngdlyftningen 91 764 registrerade deltagartillfällen mot 102 809 år 2019 vilket
innebär en minskning med 11 045 tillfällen (10,7%).

•

RF har gjort en utredning kring RF/sisu-distriktens uppdrag som presenterats för SF i
flera omgångar och som GS nu varit med och diskuterat. Förslaget skulle innebära en
tydlighet både när det gäller distriktens basuppdrag samt förbättra relationen/dialogen
mellan SF och RF/sisu-distrikten.

§ 142 Tävlingar
Styrelsen diskuterade vad som ska gälla med tävlingar efter den 31 mars.
Rekommendationerna från myndigheter och RF är fortsatt att avstå från att ordna eller delta i
läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.
Dessutom fortsätter regeringen att rekommendera att verksamhet som drivs av staten, regioner
och kommuner och som "inte är nödvändig" fortsatt hålls stängd för människor födda 2001
och tidigare. Hur länge rekommendationerna kommer att gälla är oklart och de påverkar
STF:s föreningar olika mycket beroende på var i landet föreningarna återfinns och vilken typ
av anläggning föreningarna har tillgång till. En del föreningar har inte kunnat träna i sina
lokaler alls de senaste månaderna medan andra föreningar har haft möjlighet att träna. Läget
är fortfarande osäkert och vi måste förhålla oss till de restriktioner som gäller idag. Med
ovanstående förutsättningar ser styrelsen ingen möjlighet att dra igång tävlingsverksamheten i
april.
Beslut: Fortsatt tävlingsstopp för vanliga sanktionerade tävlingar, med undantag för
U14-serien, till och med den 30 april. En konsekvens av beslutet blir att Allsvenska
seriens första serieomgång inte går att genomföra och stryks. Styrelsen väljer också, på
grund av det osäkra läget, att flytta ungdoms-SM från den 8-9 maj till den 25-26
september. GS fick i uppdrag att sätta ihop en enkät till föreningarna för att få ett
underlag kring hur förutsättningarna för föreningar och lyftare ser ut runt om i landet.
§ 143 Förbundsmötet
Genomgång och diskussion kring agendan med röstlängd, stadgeändringar, propositioner och
rollfördelning.
Beslut: Att fastställa styrelsens förslag på agenda, röstlängd och propositioner. GS och
Joakim Eriksson gavs i uppdrag att förtydliga propositionerna och att skicka ut kallelse
samt handlingar.
§ 144 Verksamhetsberättelse
a) Årsredovisning
Erling Åkesson redogjorde årsredovisningen punkt för punkt med förtydliganden.
b) Verksamhetsberättelsen
GS redogjorde för verksamhetsberättelsen och den korrektur som inkommit. Återstår gör
korrekturjustering samt layout.
Beslut: Att fastställa verksamhetsberättelse med årsredovisning i enlighet med tidigare
utskick. Av hållbarhetsskäl skickas verksamhetsberättelsen ut digitalt samt publiceras
på hemsidan med en möjlighet för deltagarna att säga till om, och därmed få skickad till
sig, en tryckt version av verksamhetsberättelsen.
§ 145 Ekonomisk rapport
Erling Åkesson redogjorde för budgeten för 2021 och de justeringar som behöver göras
kopplat till årsbokslut samt pågående pandemi.

Beslut: Att den sedan tidigare fastställda budgeten ligger kvar med tillägget att den är
antagen i en situation där framtiden är oviss. GS fick i uppdrag att se över vissa
justeringar i budget och styrelsen ska se över budget i ett möte innan förbundsmötet för
att förbereda och förklara den samt möta frågor och synpunkter från våra medlemmar.
§ 146 Svensk Tyngdlyftning Vill
Verksamhetsplanen 2021 tar upp att STF ska skapa ett gemensamt dokument för svensk
tyngdlyftning med vision, mål, uppdrag, värdegrund och viljeinriktning samlat på ett och
samma ställe. Samt att informationsvägarna ska ses över och det ska tas initiativ till mer
dialog med distrikt och föreningar. Målsättningen är att Svensk Tyngdlyftning Vill ska vara
något som vi inom tyngdlyftningen ska göra tillsammans, som vi ska känna trygghet och
stolthet inför och som bygger på att vi, oavsett roll inom tyngdlyftningen, drar åt samma roll.
GS presenterade bakgrunden till Svensk Tyngdlyftning Vill och en planering för
framtagandet. Tanken är att den konferens som är planerad dagen innan förbundsmötet blir
startskottet för arbetet som ska involvera såväl distrikt som föreningar. GS föreslog några
frågeställningar som arbetet kan utgå ifrån:
1. Vilka är STF och SDF:s uppdrag och utformning?
2. Vilka är Svensk Tyngdlyftnings visioner och mål?
3. Hur ska Svensk Tyngdlyftning nå sina mål?
Beslut: Att, i samband med inbjudan till distriktsledarkonferensen, informera distrikt
om att arbetet med Svensk Tyngdlyftning Vill påbörjats och att ge GS ges i uppdrag att
fortsätta ansvara och utveckla arbetet utifrån de tre frågeställningarna.
§ 147 Distriktsledarkonferens/framtidskonferens
Joakim Eriksson och GS presenterade förslag på upplägg för distriktsledarkonferensen som
föreslås byta namn till framtidskonferens för att få ut så mycket som möjligt av den. Både
distrikt och föreningar bjuds in att delta på framtidskonferensen som blir starten på arbetet
med Svensk Tyngdlyftning Vill. Syftet med konferensen är att gå igenom förbundsmötet, att
komma ut med information samt att påbörja arbetet kring delaktighet, transparens och
gemenskap.
Beslut: Att anta inriktning och agenda och att ge GS i uppdrag att tillsammans med
ordförande, samt styrelsen i övrigt, förbereda konferensen vidare.
§ 148 Representation
SOK:s årsmöte 2021 blir digitalt den 20 april och styrelsen diskuterade vilka som ska
medverka.
Beslut: Att utse Elisabeth Hagman och Erling Åkesson som representanter för STF.
§ 149 Internationella rapporter
Valet och kandidaterna till EWF-styrelsen diskuterades. Styrelsen ansåg att valet hålls vid fel
tidpunkt och att valet av ordförande är svårt då de tre kandidater som finns inte är bra
kandidater. Vid eventuellt avhopp av föreslagna kandidater ger styrelsen Joakim Eriksson,
som kommer att medverka digitalt, mandat att själv göra val på plats.

Beslut: Att rösta på nedanstående med tillägget att STF påpekar att valet hålls vid fel
tidpunkt:
EWF ordförande – Hasan
EWF generalsekreterare – Tryggve
EWF kassör – Omval på nuvarande
EWF 1 vicepresident – Tina-Marie
EWF vicepresident 3 – Tina, Stian, Denise, reserv David
Executive board – Tina, Stian, Denise, Taisto, Colin, David
Tekniska kommittén – Tryggve, Tina, Taisto, Patrik, Milan och Heather (båda reserver)
EWF coaching – Stian, Tom, Eduards, Colin
EWF medicinska kommitté – Dado, Zurab, Maria, (Joakim Eriksson får välja övriga på
egen hand)
§ 150 Funktionell Fitness
RF har inför RIM ställt frågan om STF:s eventuella släktskap med Förbundet för Funktionell
Fitness och hur STF ställer sig till en hopslagning mellan förbunden. Styrelsen diskuterade
frågan men ansåg att det krävdes en ordentlig analys och mycket arbete för att kunna ge ett
konkret svar.
Beslut: Att ha en fortsatt diskussion och sätta en plan för att komma fram till ett
ställningstagande. Joakim Eriksson fick i uppdrag att, tillsammans med GS, se över hur
STF kan gå vidare.
§ 151 Övriga frågor
En skrivelse har inkommit från ett antal förbund om att flytta en del punkter från det tilltänkta
RIM i maj till ett fysiskt möte i september-oktober med motiveringen att ett antal beslut
behöver gås igenom och diskuteras.
Beslut: Att Joakim Eriksson besvarar förslagsställaren att STF inte ställer sig bakom
med motiveringen att vi inte vet hur läget ser ut i höst samt att det är av vikt att vi
genomför RIM nu.
§ 152 Genomgång av beslut som tagits under mötet
§ 153 Kommande möte
Ett kommande möte är planerat till fredagen den 23 april men då det blir ett digitalt möte kan
det läggas tidigare den veckan. Joakim Eriksson återkommer med förslag på ny mötesdag.
§ 154 Mötet avslutades
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