Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 10 2021/22, den 20 mars, § 129-146
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 20/4 2022 kl 09.00-14.00
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik Helgesson,
Elisabeth Hagman, Helene Johage § 136-138 och Sebastian Nurmi (GS).
Ej närvarande: Emma Engdahl.
§ 129 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet.
§ 130 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes: Sebastian Nurmi.
Till justerare valdes: Patrik Helgesson och Thomas Norlander.
§ 131 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände föreslagen dagordning.
§ 132 Protokoll genomgång och godkännande
Styrelsen godkände tidigare protokoll.
§ 133 GS-rapport
GS redogjorde för valda delar av sin skriftliga rapport, bland annat:
•
•
•

Den 17-20 mars har våra landslag och elitprojekt läger i Halmstad. I samband med
detta var GS i Halmstad för att träffa Eleiko och prata framtida avtal och SMarrangemang samt träffa Maged Salama som var gästtränare.
Ny godkänd förening är Atletakademin Tyngdlyftningsklubb med hemort i Partille
kommun och tillhör Västra Götalands TF.
Hittills har tio föreningar ansökt och godkänts att få det återstartsbidrag vi öppnat upp
möjligheten för.

§ 134 Kommittérapporter
a) Domarkommittén
Elisabeth Hagman rapporterade. Ett möte har hållits med de domaransvariga i distrikten där
flera bra förslag kom upp och diskuterades. Bland annat om fortbildning, information och hur
det går att göra domaruppdraget mer attraktivt. Den 12-13 mars hölls en digital
distriktsdomarkurs där elva nya domare examinerades. Styrelsen gick igenom och fastställde
domarkommitténs förslag på domare till internationella mästerskap. Styrelsen gick också
igenom den skrivelse som kommit från Martin Zung om domare på tävlingar som arrangeras
av föreningar.

Beslut: Fastställde domarkommitténs förslag på domare till internationella mästerskap samt
gav domarkommittén i uppdrag att bereda svar på skrivelsen.
b) Tävlingskommittén
Emma Engdahl hade rapporterat skriftligt om licenser, motion till årsmötet, behov att få tid
för information på framtidskonferensen samt justeringar av SM-arrangemang.
c) Veteran/Masters
Thomas Norlander rapporterade. Gällande det +65-projekt som STF har så är ansökan till RF
för en fortsättning på projektet inskickad och kansliet har en dialog med RF om komplettering
för att få den godkänd. Kansliet har haft samtal med flertalet föreningar och ska sammanställa
det som kommer fram från dem för att skapa en lyckad modell för fler föreningar att testa.
Sundbyberg sätter strax igång med sin andra grupp efter en mycket lyckad första omgång.
§ 135 Internationella rapporter
Joakim Eriksson och Patrik Helgesson redogjorde för de senaste händelserna inom NWF,
EWF och IWF.
§ 136 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen var utskickad inför mötet med handlingarna. GS redogjorde för
upplägget som fått redaktionell prägel med fler intervjuer och flyt i texterna. Tanken är att
utveckla det vidare med bilder etc. Styrelsen tyckte att verksamhetsberättelsen kändes bra och
gedigen och ger rätt bild av vad som hänt under 2021. Frågan lyftes om rekorden i
fortsättningen behöver vara med och hur omfattande verksamhetsberättelsen ska vara.
Styrelsen tycker det är rätt att anpassa den efter målgrupp och också kolla på vad man kan
göra i olika kanaler. I grunden är det bra med ett tungt dokument men går också att anpassa
digitalt. I inledningen av verksamhetsberättelsen finns ”Svar på hur vi levde upp till målen”
som styrelsen ansåg viktigt då det kopplar tillbaka till de mål som fanns i verksamhetsplanen.
Beslut: Fastställde verksamhetsberättelsen.
§ 137 Årsredovisning
Helene Johage och GS redogjorde för arbetet med bokslut och gick igenom årsredovisningen.
Beslut: Fastställde årsredovisningen.
§ 138 Förbundsmötet
a) Stadgeändringar
GS, Thomas Norlander och Erling Åkesson gick igenom arbetet med stadgarna och förslag på
ändringar att föreslå till förbundsmötet. De ändringar som föreslås är framför allt att byta ut
texter som RF använde 1995 mot det som uppdaterats i RF:s senaste stadgar. Stadgarna är i
behov att ses över i sin helhet när alla styrdokument är på plats.
Beslut: Fastställa styrelsens förslag på stadgeändringar.
b) Motioner
Tävlingskommittén hade inkommit med förslag på styrelsens svar på inkommen motion om
ungdomsserie för tjejer. Beslut: Fastställde förslaget att stödja motionen.

c) Propositioner
Styrelsen gick igenom förslag på propositioner gällande styrelsearvode samt årsavgifter. Mest
diskussioner blev det kring förslaget att ”nollställa” straffavgiften för årsavgiften 2023 vilket
styrelsen i slutändan beslutade. Styrelsen beslutade också för ytterligare en proposition att
valberedningen framöver ska föreslå styrelsearvodet till förbundsmötet och att det i sådana
fall ska skrivas in i stadgarna.
Beslut: Fastställde förslagen samt att Joakim Eriksson och GS fick i uppdrag att ta fram
proposition om att valberedningen i framtiden ska föreslå styrelsearvode.
d) Övrigt
Diskussion om förbundsmötets genomförande samt hur och när kallelse och handlingar
skickas ut. Fastställda tider för förbundsmötet blir kl 10-12 med avslutande lunch.
Valberedningen ska föreslå mötesordförande och sekreterare med styrelsen har inte hört något
ännu. Joakim Eriksson tar kontakt med valberedningen för att höra efter.
§ 139 Framtidskonferens
Tema och innehåll för framtidskonferensen den 23 april diskuterades. Tiderna fastställdes till
att inleda med lunch kl 12 och konferensen kl 13-17 för att sedan avsluta med middag kl 19.
Distrikts- och elitserierepresentanter bjuds in för att ges information, gå igenom
förbundsmötet samt diskutera viktiga stora frågor inom förbundet som STF- och SDFuppdrag, vision- samt målarbete.
Beslut: Fastställa tider och innehåll samt ge Joakim Eriksson och GS i uppdrag att arbeta
vidare med innehållet.
§ 140 Hemsida
GS presenterade kansliets förslag på framtida hemsidelösning. RF meddelade i höstas att de
lägger ner hemsidefunktionen i Idrottonline den 31 december 2022. Det påverkar Svenska
Tyngdlyftningsförbundet (STF) och dess distrikt och föreningar. I samverkan med RF och
andra idrottsförbund påbörjades ett arbete för att hitta en ny hemsidelösning. Det gjordes en
behovsanalys och en genomgång av olika plattformelösningar där RF till slut
rekommenderade att välja någon av Umbracos eller Sitevisions lösningar. Kansliet har tittat
på båda lösningarna och föreslår styrelsen att välja Sitevision som i jämförelse med Umbraco
och andra har betydligt fler nöjda användare. Sitevision är en professionell webbplattform
med moderna funktioner, säker lagring av all data, svensk support och utbildning samt ett
generöst rabatterat erbjudande på ett av Sveriges ledande webbpubliceringsverktyg. Sitevision
har ett antal samarbeten med leverantörer av grundmallar och där har STF fört diskussion med
flera företag med snarlika lösningar och till slut fastnat på att föreslå företaget Consid. Den
nya hemsidan ska vara igång senast från och med den 1 januari 2023. Dessutom ska
föreningar rekommenderas lämplig hemsideleverantör, bland annat finns ett förmånligt
föreningserbjudande från Sitevision/Consid. Projektet färdigställs under 2022.
Beslut: Fastställa kansliets förslag att byta hemsidelösning.
§ 141 Grafisk profil
GS presenterade kansliets förslag gällande grafisk profil som Svenska
Tyngdlyftningsförbundet tidigare inte haft. Den grafiska profilen, som Alexandra Haag

ansvarat för, behövs när den nya hemsidan ska tas fram. Tanken är att den i detta läge ska
vara tydlig och enkel och ge STF en bra grund. Det finns alla möjligheter att bygga ut den
framöver. Styrelsen ställde frågor, diskuterade och var mycket nöjda med framtagandet.
Beslut: Fastställa den grafiska profilen.
§ 142 Fifty/Fifty – Utbildning lektion nummer 5
Då två ledamöter inte kunde närvara valde styrelsen att lägga nästa lektion vid särskilt
tillfälle.
§ 143 Övriga frågor
a) Årsavgifter
Två föreningar har sagt att de inte kommer betala straffavgift som erlagts enligt
förbundsmötesbeslut. Styrelsen diskuterade hur de ska hanteras.
Beslut: STF följer förbundsmötesbeslut och stadgarna. Undantag ges inte.
b) Valberedningen
Valberedningen uppges inte ha följt sina åtaganden enligt stadgarna genom att inte varit med
på styrelsemöten, inte pratat med ledamöterna och skickat ut information i tid samt redogjort
för sitt förslag ordentligt. Styrelsen ser ett stort behov av en fungerande valberedning och
diskuterade bland annat om det går att föreslå förbundsmötet att ge en valberedning som
sköter formalia ersättning.
§ 144 Beslut som tagits under mötet
§ 145 Kommande möten
Nästa möte sker lördagen den 23 april på förmiddagen innan framtidskonferensen. Start kl 9.
§ 146 Mötets avslutning
Vid protokollet:

_____________________
Sebastian Nurmi
Mötessekreterare
Justeras:

_____________________

_____________________

Thomas Norlander
Justerare

Patrik Helgesson
Justerare

