Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 4 2021/22, den 21 juni, § 32-46
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 21/6 2021 kl 19.00-21.00
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik Helgesson,
Elisabeth Hagman och Sebastian Nurmi (GS). Dessutom deltog Mats Lindqvist
under § 41.
Ej närvarande: Emma Engdahl och Helene Johage.
§ 32 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet.
§ 33 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes: Patrik Helgesson.
Till Justerare valdes: Elisabeth Hagman och Thomas Norlander.
§ 34 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
§ 35 Protokoll genomgång och godkännande
Styrelsen godkände tidigare protokoll.
§36 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. GS stannade upp vid några saker speciellt:
•

Patricia Strenius är klar för OS.

•

Det är klart att senior-SM arrangeras på ELEIKO i Halmstad 9-10 oktober.

•

Det har kommit in 18 bidrag till tävlingen om utrustning.

•

Planering från RF vad gäller kring återstartsstöd och kompensationsstöd.

•

Arbetet kring olika projektstöd.

§ 37 Kommittérapporter
a) Domarkommittén
Elisabeth Hagman redogjorde för det senaste kommittémötet som hölls med distriktens
domaransvariga.
b) Tävlingskommittén
Ingen rapport förelåg från tävlingskommittén.
Thomas Norlander noterade att det är viktigt att rapporter kommer in i god tid till
styrelsemötena.
§ 38 Internationella rapporter
Joakim Eriksson föredrog kring IWF:s konferens om den nya konstitutionen. Joakim är
anmäld och han kommer att rösta i enlighet med RF:s riktlinjer för internationellt arbete.
Bland annat för ”good governance” och för mänskliga rättigheter.
§ 39 Svensk Tyngdlyftning Vill
GS redogjorde för arbetet som gjorts med Svensk Tyngdlyftning Vill och hur planeringen
framåt ser ut. Bland annat har GS besökt Spårvägens TLK och fler föreningsbesök planeras.
§ 40 Förbundutvecklingsplan
GS redogjorde för det arbete som gjorts med förbundsutvecklingsplanen och hur planeringen
framåt ser ut.
§ 41 Elitutvecklingsplanen
Mats Lindqvist redogjorde vilka delar som ingår i Elitutvecklingsplanen och Mats och GS
berättade hur arbetet fortskrider med planen.
§ 42 Skrivelser
GS redogjorde för relevanta inkomna skrivelser.
§ 43 Övriga frågor
a) Disciplinärendet har gått vidare till Riksidrottsnämnden (RIN).
b) EM-tävlingar efter sommaren. Hur gör STF med deltagande för ungdomar och juniorer?
Beslut: Att kansliet ska ta fram underlag för styrelsen att fatta beslut om.
c) Förslag från GS att STF-styrelse ska gå utbildningen Fifty-Fifty som handlar om
jämställdhetsarbete.
Beslut: Att STF-styrelsen ska gå utbildningen Fifty-Fifty.

§ 44 Genomgång av beslut som tagits under mötet
§ 45 Kommande möte
Kommande möte är den 28-29 augusti, fysiskt på kansliet i Stockholm.
§ 46 Mötet avslutades
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