Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte nr 4 2020/21
Datum:
Plats:
Tid:
Punkter:

Söndagen den 4 oktober 2020
Teams
Kl 10.00-11.00
§ 41-46

Närvarande: Joakim Eriksson (JE), Patrik Helgesson (PH), Erling Åkesson (EÅ), Elisabeth Hagman (EH),
Thomas Norlander (TN), Emma Engdahl (EE) samt generalsekreteraren Sebastian Nurmi (GS).
Frånvarande: Helene Johage (HeJ).

§ 41

Mötets öppnande

Ordföranden Joakim Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42

Val av sekreterare och justerare

Sebastian Nurmi valdes till sekreterare och Elisabeth Hagman till justerare.

§ 43

Budget 2021

Mötet var vikt åt att handla om budgetarbetet inför 2021. EÅ gick igenom det utkast han skickat ut till
styrelsen. På tävlingsområdet efterfrågade PH 2019 års siffror som jämförelse. EÅ berättade att målet är att
vidareutveckla budgetarbetet till ett mer levande dokument. GS bad styrelsen att, under höstens arbete
med budget, också koppla budgeten till de mål STF har för verksamheten.
Styrelsen beslutade att det fortsatta arbetet ska se ut som följer:
▪

EÅ ska återkomma med uppdaterade siffror senast den 9 oktober

▪

Samtliga ledamöter ska återkoppla kring sin del och helheten till EÅ senast den 31 oktober. Specifika
ansvar: tävling – EE/PH, domare – EH, vuxenidrott – TN, kansli – GS.

▪

Uppföljning på nästa styrelsemöte 14 november.

§ 44

Övriga frågor

a) Björn Liwendahls begravning
TN och EÅ kom med upplysande information om att styrelsen förväntas få en inbjudan till Björn
Liwendahls begravning. En minnesartikel om Björn har lagts upp på hemsidan.
b) SM-tävlingar 2020
EH bad om en uppdatering gällande SM-tävlingar hösten 2020 och GS redogjorde för lägesbilden
där de allra flesta som STF fört resonemang med valt att tacka nej. Såväl Bosön som lokalerna hos
Eleiko i Halmstad har dessutom varit på tapeten men tyvärr fungerade det inte med kalendern de
aktuella datumen. Båda är tänkbara platser i framtiden. Förhoppningen är ändå att arrangera USM
7-8 november och både damernas och herrarnas SM 5-6 december men detta är ej klart. EH
berättade att Örebro skulle kunna vara en tänkbar arrangör för veteran-SM, GS undersöker saken.
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c) Ungdomslicenser
PH informerade om att ungdomslicenserna är kostnadsfria det sista kvartalet och att föreningarna
ska påminnas.
d) JSM
TN gratulerade Landskrona och PH för ett väl genomfört evenemang då de arrangerade JSM 26-27
september.

§ 45

Nästa möte

Kommande styrelsemöte hålls den 14 november i Idrottens Hus, Stockholm samt Teams. JE bjuder in
valberedningen.

§ 46

Avslutning

JE avslutade mötet.

_____________________________

_____________________________

Sebastian Nurmi
Mötessekreterare

Joakim Eriksson
Ordförande

_____________________________
Elisabeth Hagman
Justerare

2

