Svenska Tyngdlyftningsförbundets konstituerande styrelsemöte
nr 1 2021/22, 2021-04-25, § 1-17
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 2021-04-25, kl 13.00-14.00
Närvarande: Emma Engdahl, Elisabeth Hagman, Erling Åkesson, Helene Johage, Joakim
Eriksson, Patrik Helgesson, Thomas Norlander, Sebastian Nurmi (GS).
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Joakim Eriksson hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av sekreterare och justerare
Helene Johage valdes till sekreterare. Erling Åkesson och Thomas Norlander valdes att justera
protokollet.
§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 4 Val av vice ordförande
Patrik Helgesson valdes till förbundets vice ordförande.
§ 5 Val av sekreterare
Emma Engdahl valdes till sekreterare.
§ 6 Val av ekonomiansvarig
Helene Johage valdes till kassör.
§ 7 Val av firmatecknare
Rätten att teckna firma Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF), org.nr: 802003-6045 ska
fördelas enligt följande:
a) Rätt att teckna avtal och kontrakt bindande för samarbete och andra avtalsbundna
överenskommelser för STF har, var för sig, Joakim Eriksson, 19710301-6932, i egenskap av
ordförande och Sebastian Nurmi, 19791107-0097, i egenskap av generalsekreterare.
b) Ekonomisk firmateckning i samband med finansiella överenskommelser, ekonomiska
ansökningar och annan tillhörig ekonomisk aktivitet, har, var för sig, Helene Johage,
19670215-1348 och Sebastian Nurmi, 19791107-0097 upp till ett belopp av 1,5 gång gängse
prisbasbelopp. Över denna summa ska firmateckning ske av två i förening.
c) Anställd personal har rätt att inom ramarna för respektive beslutad budget beställa och
avtala för förbundets räkning för pågående verksamhet. Belopp i samband med detta
begränsas till ett prisbasbelopp.
I samtliga fall ovan krävs gängse beslut av stadgeenlig instans i Svenska
Tyngdlyftningsförbundet.
Rätten att teckna firma enligt ovan tre punkter gäller till nästa ordinarie förbundsmöte i STF
2022.

§ 8 Konstituering av arbetsutskott
Arbetsutskottet (AU) består av Joakim Eriksson, Patrik Helgesson och Helene Johage.
Sebastian Nurmi, i form av GS, är adjungerad AU.
§ 9 Konstituering av kommittéer
a) Disciplinkommittén
Disciplinkommittén består av hela styrelsen med Joakim Eriksson som ordförande.
b) Domar- och regelkommitté
Elisabeth Hagman valdes till ordförande. Magnus Lindqvist som fortsatt domaradministratör.
c) Elitkommittén
Styrelsen beslutar att stryka kommittén. Sportchefens Mats Lindqvist har, i enlighet med
delegationsordningen, ansvaret.
d) Tävlingskommittén
Emma Engdahl valdes till ordförande.
e) Strategi 2025-ansvarig
Hela styrelsen valdes som ansvariga för strategi 2025 som löpande ska tas upp på
styrelsemötena. Patrik Helgesson valdes som styrelsens representant i den arbetsgrupp som
ska arbeta med Svensk Tyngdlyftning Vill där deltagare från övriga Sverige också ska ingå.
f) Ekonomi- och marknadskommittén
Styrelsen valde att stryka kommittén då uppdraget, i enlighet med delegationsordningen,
ligger hos ordförande och GS (med stöd av övriga i styrelsen).
g) Veteranansvarig
Thomas Norlander valdes till att ansvarig för veteranverksamheten och Jan Hinrichsen för
Masters.
h) Jämställdhetsansvarig
Helene Johage valdes till jämställdhetsansvarig.
i) Lyftidrottens ungdomsfond
Styrelsen valde att stryka en ansvarig från styrelsen. Ansvaret ligger, i enlighet med
delegationsordningen, på GS.
§ 10 Internationell representation
a) European Union Weightlifting Confederation
b) NTF
c) Masters
d) EWF/IWF
Styrelsen beslutade att representanterna utses löpande och diskuterade även att se över
helheten hur det politiska internationella arbetet ska hanteras av styrelsen.

§ 11 Föredragande i stadgefrågor
GS valdes till att vara ansvarig i stadgefrågor. I stadgerevisionen får han fortsatt stöd i arbetet
av Thomas Norlander och Helene Johage som påbörjade arbetet 2020.
§ 12 Huvudman för anställda
Joakim Eriksson valdes till huvudman för samtliga anställda.
§ 13 Ansvarig utgivare
Joakim Eriksson, i form av ordförande, valdes till att vara ansvarig utgivare.
§ 14 Omedelbar justering
Paragraferna 1-14 förklarades för omedelbart justerade.
§ 15 Övriga frågor
a) Tävlingar
Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF) har förlängda restriktioner från RF och
Folkhälsomyndigheten att förhålla sig till. Enkät om tävlings- och träningsläget har skickats ut
till STF:s föreningar och besvarats av cirka 35 föreningar. Emma Engdahl föredrog
inkommen information samt aktuellt läge (TK-möte 18 april 2021). Styrelsen diskuterade att
det på framtidskonferensen framkom att föreningarna vill ha mer stöd från STF när det gäller
hur drabbade man blivit. Beslut om hur det blir med SM-veckan väntas komma den 4 maj.
Beslut: Att stryka serieomgången i maj och på ett senare möte, den 5 maj, besluta kring
SM samt hur serien blir i höst. Tävlingsstoppet ligger kvar till och med det mötet.
§ 16 Kommande möten
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 5 maj kl 20.00 via Teams.
§ 17 Mötets avslutning
Joakim Eriksson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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