Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets årsmöte 7/6-2020
§1

Årsmötet förklarades öppnat.

§2

Årsmötet fastställde röstlängd, 39 röster och röstlängden godkändes.

§3

Årsmötet fastställde dagordningen.

§4

Årsmötet befanns behörigt utlyst av årsmötet.

§5

Benny Johansson valdes till mötesordförande.

§6

Emma Engdahl valdes till mötessekreterare.

§7

Patrik Helgesson och Marc Wihlborg valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.

§8

Behandling av verksamhet och förvaltningsberättelse.

a)

Styrelsens verksamhetsberättelse
Benny Johansson gick igenom verksamhetsberättelsen, läste upp vilka olika
kategorier som fanns i berättelsen.

b)

Styrelsens förvaltningsberättelse
Erling Åkesson gick igenom förvaltningsberättelsen, att STF har genomfört
en rad åtgärder, förändrat avgifter, höjt avgifter, ändrat en del arbetssätt,
olika satsningar, att STF har förbättrat förbundets ekonomi på olika sätt.
STF har hämtat igen åren efter delningen.

c)

Revisorberättelsen
Den finns i årsredovisningen, den är upprättad enligt de normer som finns
idag. Revisorn redovisade för de grunder som finns, gjord enligt de lagar
och författningar som finns. Revisorn tillstyrkte att styrelsen och GS får
ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§9

Ansvarsfrihet – förslaget att bevilja ansvarsfrihet – Årsmötet beslutade med
acklamation att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen samt generalsekreterare.

§10 Behandling av styrelsens förslag och motioner:
Förslag 1 – Årsavgifter, styrelsens förslag om att den ska vara oförändrad
för verksamhetsår 2021. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens förslag.
Förslag 2 – Styrelsen äskar om oförändrat arvode, 50000 kr. Årsmötet
beslutade att bevilja styrelsens förslag.
Förslag 3 – Styrelsens förslag om fortsatt arbete med stadgar och
stadgerevision. Årsmötet beslutade om att bevilja styrelsens förslag.
Motion 1 – motion om delning av VSTF – vill börja en diskussion
Styrelsens förslag – att den ska hanteras i förbundets stadgerevision och att
den därmed anses vara besvarad.
Beslut – årsmötet beslutade att gå på styrelsens linje och bevilja styrelsens
förslag.
Motion 2 – motion kring demokrati och beslutsprocesser, att det görs en
översyn och blir mer öppet, att grunder till beslut ska blir mer öppet, att
förbundet ska bli ännu mer transparant
Styrelsens förslag – att det redan är gjort genom enkät till föreningar osv.
Vallentuna yrkade bifall till motionen, Västra Götaland och Stockholms
tyngdlyftningsförbund yrkade också bifall till motionen.
Skåne/Halland yrkade avslag på motionen.
Beslut – Årsmötet beslutade att bifalla motionen.
Motion 3 – angående ändring av seriesystemet, att de blir kvar serien ut och
flyttas efter att serien är slut.
Styrelsens förslag – att det redan har gjorts och därmed anses vara
besvarad.
Vallentuna TK yrkade bifall på motionen.
Beslut – Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag.
Motion 4 – angående datum för serien, att ändra tillbaka till det gamla
Styrelsens förslag – att det redan har gjorts undersökning och majoriteten
vill att det inte ändras.
Stockholms tyngdlyftningsförbund yrkade avslag på motionen, Sörby
BOIS yrkade också avslag på motionen och att Årsmötet ska gå på
styrelsens förslag.
Beslut – Årsmötet beslutade att gå på styrelsens förslag.

§11 Behandling av verksamhetsplan och ekonomisk plan som ansågs vara
föredragen, och godkänd. Årsmötet fastställde detta.
Erling Åkesson gick igenom verksamhetsplan och ekonomisk plan, att
styrelsen får återkomma pga. covid 19, att återstarten för tävling och
utbildning kommer (att modernisera utbildningen).
Vallentuna bifall med reservation för serieomgång 3 den 29-30/8.
§12 Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år
Tidigare – Erling Åkesson, Elisabeth Hagman och Helene Johage.
Valberednings förslag var omval på alla 3.
Årsmötet beslutade omval på dessa 3.
§13 Val av revisorsfirma
Tidigare – PVC och David Hedlund.
Valberedningens förslag var omval.
Årsmötet beslutade omval på PVC och David Hedlund.
§14 Val av ordförande och 2 övriga ledamöter till valberedningen för en period
av 1 år.
Tidigare Stefan Holst (ord), Björn Nilsson och Linda Pettersson.
Årsmötet beslutade omval på dessa 3.
§15 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämman,
inget Riksidrottsmöte i år, och det behövs då ej väljas något ombud.
§16 Förbundsmötet avslutande.
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