Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte nr 6
2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Start: 14/11 kl 09.00
Slut: 14/11 kl. 18.00
Närvarande: Emma Engdahl, Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling
Åkesson, Patrik Helgesson, Elisabeth Hagman, Helene Johage, Sebastian Nurmi
(generalsekreterare) och Stefan Holst (valberedningen).
§51, Mötet förklarades öppnat
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§52, Val sekreterare och justerare
Emma Engdahl valdes till sekreterare, Helene Johage och Erling Åkesson valdes
till justerare.
§53, Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§54, Genomgång och godkännande av föregående protokoll
- nr 3, den 8-9 augusti
- nr 4, den 4 oktober
- nr 5, den 18 oktober (extramöte)
Alla protokoll blev föredragna, godkända och lades sedan till handlingarna.
Genomgång av AU protokoll
- 15 september
- 25 oktober
- 4 november
Alla protokoll blev föredragna och lades sedan till handlingarna.
§55, GS-rapport
GS redogjorde för höstens arbete som har kretsat kring genomförandet av en
nuläges/behovsanalys samt framtagandet av delegationsordning vilka har egna
punkter på styrelsemötet. GS har även lagt tid på att sätta sig in i styrelsens och
kansliets arbete och vad som kan utvecklas där. Han tog, av den anledningen,
bort personalens permitteringar i augusti och har infört en del nya rutiner såsom
veckomöten och haft några ordentliga personaldagar. När det gäller kansliflytten
är vi nu etablerade på Idrottens Hus i Stockholm där vi redan märker av

fördelarna i dialogen med RF som varit tät. Vi har fortsatt kvar material i Örebro
som ska tömmas innan årsskiftet. Covid-19-pandemin har självklart annars
präglat den första tiden på olika sätt och det mesta av kansliarbetet sker i nuläget
hemifrån. Covid-19:s påverkan på verksamheten har även synts på de skrivelser
som kommit till förbundet, bland annat information- och mötesinbjudningar från
RF. Även skrivelser ut har handlat om förändringar som bottnar i pandemin. En
hel del skrivelser har också kommit kring det som händer inom IWF. Här gick
styrelsen igenom skrivelserna och diskuterade dem. Tidigare GS, Håkan, har
stöttat upp Sebastian med i snitt drygt en arbetsdag i veckan där fokus varit
överlämningar, bokföring, tävling och SM-arrangemang. En förändring som är
på gång är att vi är överens med RF om att de från 1 januari tar över vår
bokföring/ekonomiska redovisning. Valet föll på detta samarbete då det är det
mest ekonomiskt fördelaktiga och närmaste alternativet. RF:s service, kring
rapportering och rapporter, kommer dessutom ske digitalt vilket bör förenkla
vårt arbete.
§56, Kommittérapporter
a) Domarkommittén
Elisabeth Hagman föredrog domarkommitténs rapport. Hon berättade att
en del förberedelser inför ungdoms-SM och senior-SM har gjorts, bland
annat har en funktionärskurs genomförts med AK Nilas. Men nu är
ungdoms-SM inställt och det är osäkert med senior-SM. Domarkursen i
Jönköping kommer att genomföras digitalt i november och den praktiska
delen under nästa år. Under början av 2021 ska temainriktade
fortbildningar testas att köras för att sedan utvärderas. Domarkommittén
har som förslag att i januari 2021 fråga domarna om vilka som är
intresserade av att döma på SM-tävlingarna under 2021.
b) Tävlingskommittén
Patrik Helgesson gick igenom tävlingskommitténs rapport och Emma
Engdahl var föredragande av kalendern och arbetet med den.
Tävlingskommittén kommer att titta på vem som ska ansvara för serie-,
tävlingsprotokoll samt rekord för 2021. De kommer också att ta fram en
kalender med alternativa datum för olika SM-tävlingar som backup (ifall
pandemin fortsätter) samt att serieomgångarna kommer vara under två
helger istället för en för att underlätta för alla föreningar.
Beslut: Att fastställa kalendern för 2021 med ovanstående
justeringar.
§57, Covid-19
GS redogjorde för nuläget med en ökad smittspridning, lokala allmänna råd i
princip hela Sverige och många möten om pandemin med RF. Bland annat har

en dialog hållits för att beskriva vår specifika situation kring lag-SM, senior-SM
och nordiska mästerskapen. Dalarna, där SM ska arrangeras, har just nu lokala
allmänna råd till och med 10 december. RF hade den 13 november sagt att det
inte ser bra ut för att kunna arrangera de här tävlingarna då läget går åt helt fel
håll. Signalerna RF fått är att det kommer nationella restriktioner och att det inte
kommer att lätta. Det ser också svårt ut när det gäller att arrangera
onlinetävlingar eftersom att vi inte ska träffas i grupper, det är därför råden säger
att man inte ska tävla och träna om man är över 15 år. En annan anledning till att
inte ha tävlingar är att det finns en risk att deltagarna nonchalerar symptom för
att man så gärna vill tävla. Dessutom hänvisas träningarna till att framförallt
bedrivas utomhus. AK Nilas har skickat en skrivelse, om att de fortsatt vill
arrangera SM-tävlingarna, som styrelsen gick igenom och diskuterade. Styrelsen
diskuterade huruvida vi kan arrangera SM och tävlingar överhuvudtaget. All
fakta och alla råd pekar mot att ställa in men det fanns samtidigt en frustration i
styrelsen över att några andra idrotter fortfarande tävlar. Det diskuterade också
vikten av att inte bara komma med ett negativt beslut utan att sprida och delge
något positivt till tyngdlyftnings-Sverige. GS föreslog två separata digitala
möten. Det första i närtid vid ett eventuellt beslutet att ställa in och tankar kring
det. Det andra om några veckor där GS kan presentera sig och där vi kan prata
om framtiden. Gällande lag-SM kom tävlingskommittén med ett förslag att, vid
eventuellt inställd tävling, dela ut medaljer till de tre bästa i serien samt att alla
lag som kvalificerat sig till finalen lag-SM ska dela på prispengarna.
Beslut: Att stoppa tävlingsverksamheten (alla sanktionerade tävlingar
oavsett region) till 31/12 med hänvisning till pågående pandemi och
Folkhälsomyndighetens rekommendation. STF kommer att bjuda in till
digitalt möte för information och dialog.
Beslut: Att dela ut SM-medaljer till de tre bäst placerade lagen i serien på
dam- respektive herrsidan samt att de fyra dam- och fyra herrlagen som
kvalificerat sig till lag-SM-finalerna delar på prispengarna.
§58, Ekonomisk rapport
Erling Åkesson rapporterade och föredrog balans- och resultatrapporten.
Att RF tar över den ekonomiska redovisningen innebär en del förändring för oss
men det är bra förändringar.
§59, Internationella rapporter
a) IWF
Joakim Eriksson beskrev läget i IWF där det är mycket som händer och
många förändringar. IWF har kallat till kongress 25-27 mars 2021. IOC
kommer att ha ett möte i december där man bland annat ska diskutera det
som händer i IWF och tyngdlyftningens framtid på OS-programmet.

b) NTF
Patrik Helgesson rapporterade att inget nytt har hörts från EWF, men att i
NTF har man jobbat för att ha en gemensam agenda gentemot övriga
Europa. NTF har även jobbat med att anordna tävlingar online och haft
föreberedelser inför en nordisk kongress.
§60, Årsmöte 2021
Styrelsen diskuterade datum för årsmötet 2021.
Förslag på datum:
23/4 Styrelsemöte
24/4 Distriktsledarkonferens
25/4 Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte
Förhoppningen är att vi kan ha ett fysiskt årsmöte men styrelsen diskuterade att
köra mötet digitalt och behöver i så fall ett bättre system som löser röstningen.
GS berättade att han fått information om att RF har avtal och kunskaper i
Easymeet (där röstning finns med) som flera andra idrottsförbund använt.
Beslut: Att fastställa datumen för årsmötet och ge GS i uppdrag att se över
möjligheterna att göra årsmötet digitalt och med en lösning på hur
röstningen går till.
§61, Verksamhetsberättelse 2020
GS presenterade upplägget för verksamhetsberättelsen 2020 och de deadlines
(31 december) som gäller för samtliga kommittéers ordförande att återkomma
med material. Kassören ansvarar för ekonomin, kansliet resten. Tanken är att
verksamhetsberättelsen kommer att hålla sig till samma grund som tidigare år.
Ett önskemål var att införa något helt nytt och GS svarade att så också är tanken
på sikt men att fokus just nu blir att införa andra nyheter först. Frågan togs upp
om att trycka verksamhetsberättelsen eller bara göra den digital. Styrelsen är
positiv till att göra den digital.
§62, Valberedningen
Valberedningens ordförande Stefan Holst informerade om arbetet i
valberedningen. En fråga han hade var hur arbetsfördelningen fungerar i
styrelsen och hur mycket mer arbetsbördan ökat på grund av covid-19. Joakim
Eriksson svarade att det har varit ett annorlunda år med fler möten än tidigare.
Men att det har varit digitala och mer effektiva möten som fungerat bra och som
kan vara något som styrelsen har med sig i framtiden. Valberedningen kommer
att kontakta alla styrelseledamöter för att få mer information om hur arbetet
fungerar och ledamöternas framtidstankar.

§63, Nulägesbeskrivning
GS har under hösten skaffat sig en nulägesbild genom samtal med
styrelseledamöter, medarbetare, distrikts- och föreningsrepresentanter, lyftare,
domare. Han presenterade under den här punkten vad han sett hittills och en del
vad som behöver utvecklas på kort och lång sikt. GS beskrev att han sett många
positiva delar inom tyngdlyftningen. Exempelvis en idrott som kan erbjuda
mycket gällande både träning och tävling och där det finns ett stort engagemang.
Det saknas dock tydlighet i vision och mål samt vem som gör vad. Styrelsen är
idag för operativ och behöver få möjlighet att lyfta blicken och ägna sin tid åt
övergripande frågor. GS insåg tidigt att det behövdes en delegationsordning för
att tydliggöra vem som gör vad. En del i nulägesanalysen åtgärdas därför genom
delegationsordningen. Det arbetet ska sedan följas av ett arbete med ett
styrdokument innehållande tydliga mål och parallellt med det en utveckling av
verksamhetsplanen. Just arbetsordningen och relationen styrelse och kansli är
viktiga utvecklingspunkter. GS presenterade också idéer på att skapa spelregler
inom styrelsen för att få ut det bästa av alla, förändra innehållet på möten,
överlämningar och introduktion för nya ledamöter samt att utveckla Teams som
kommunikationsverktyg. En viktig del som styrelsen tryckt på är att stärka
kommunikation mot tyngdlyftnings-Sverige och GS vill också göra
jämställdhetsfrågan levande och central.
§64, Delegationsordning
Det första steget till att skapa en bra grund i organisationen är en
delegationsordning som skapar tydlighet och trygghet till styrelsen, GS,
kanslipersonal och hela tyngdlyftnings-Sverige. Delegationsordningen har tagits
fram av GS och Joakim Eriksson och skickats ut till styrelsen den 16 oktober.
Dokumentet är inspirerat av bra delegationsordningar från olika typer av
organisationer. Förutom själva delegationsordningen har vi bakat in styrelsens
arbetsordning, viss kommunikation samt GS befattningsbeskrivning för att
slippa att ha en massa olika dokument. Det är styrelsen som äger
delegationsordningen och beslutar i frågan. När delegationsordningen är klar
publiceras den också på hemsidan. Målsättningen är att kansliet driver det
dagliga arbetet och att styrelsen ska kunna jobba mer övergripande, strategiskt
och visionärt. Styrelsen ansåg att delegationsordningen var bra. En diskussion
följde om att tydliggöra ett par punkter. Styrelsen diskuterade kring förslaget att
förändra så att kansliet ansvarar för uttagandet av lyftare/coacher/domare till
internationella tävlingar. Man landade i att det är bra då anställd personal har rätt
kompetens och styrelsen då istället kan lägga tid på övergripande frågor och
riklinjer.
Beslut: Att den föreslagna delegationsordningen ska gälla med de
justeringar som har påtalats.

§65, Förbundets uppdrag, vision och mål
GS gjorde en presentation av vad han anser behöver göras för att förtydliga vad
som är Svenska Tyngdlyftningsförbundets uppdrag, vision och mål. De senaste
åren har det lagts ner mycket arbete där såväl styrelse som distrikt och
föreningar framfört framtida behov och där mål och aktiviteter arbetats fram
gemensamt. Källor för detta är bland annat strategi 2025, stadgarna,
verksamhetsplanen, förbundsutvecklingsplanen till RF, elitutvecklingsplanen till
RF Elit/SOK, Tyngdlyftningen Vill, distrikts- och föreningsenkäter samt
ordförandekonferenser och dialoger med RF. GS uppfattning är att dessa
dokument och framtagna mål/aktiviteter följs olika mycket av olika personer
inom tyngdlyftningen. Uppfattningen är att det saknas en samlad bild av vart vi
ska. Vad är egentligen förbundets, distriktens och föreningarnas uppdrag? För
att skapa tydlighet föreslog GS ett styrdokument (som döps till något i stil med
Svensk Tyngdlyftning Vill, eller Svensk Tyngdlyftning Lyfter) som bör
innehålla organisation, syfte, vision, värdegrund, mål samt hur svensk
tyngdlyftning ser och arbetar i olika frågor. Vi kan utgå från redan framtaget
material men styrelsen behöver göra ett arbete med att diskutera och utveckla
underlaget för att sedan också involvera resten av tyngdlyftnings-Sverige
ytterligare. Detta arbete ska kopplas till stadgearbetet.
Beslut: Att GS får i uppdrag att påbörja ett arbete kring det föreslagna
styrdokumentet för vidare diskussion på styrelsemötet den 12 december.
§66, Kommunikation
GS har fått i uppdrag att se över Svenska Tyngdlyftningsförbundets
kommunikation och presenterade ett utkast på olika idéer för att skapa ett
transparent och öppet klimat som främjar delaktighet med målet att skapa en
”vi-känsla” i tyngdlyftnings-Sverige. Bland annat ska kommunikation runt
styrelsemöten bli tydligare, det ska gå ut löpande information från kansliet om
vad som är på gång och under 2021 ska dessutom ett arbete göras med hemsidan
både innehålls- och utseendemässigt. GS tänker bjuda in alla som vill i
tyngdlyftnings-Sverige på en digital dialogträff via Teams och hur ofta sådana
möten sedan sker beror på intresse/behov. På längre sikt ska detta underlag ligga
som en grund för en tydligare planering av kommunikationen för en genomgång
av kanaler och målgrupper (vad, var, när samt hur vi kommunicerar).
§67, Budget 2021
Erling Åkesson gick igenom budgetförslaget för 2021 och det diskuterades i
styrelsen. En del verksamhet har, till följd av covid-19-pandemin, inte kunnat
genomföras under 2020. Där behöver outnyttjade projektpengar från RF, som
varit öronmärkta för specifika aktiviteter, flyttas till budgeten 2021. Erling ska
ha en dialog med RF kring detta. Dessutom ser det även i övrigt ut att bli ett

överskott från 2020 som i så fall återinvesteras i satsningar 2021 för att få en
positiv utväxling efter covid-19. I dagsläget är det svårt att se hur pandemin
påverkar verksamheten och budgeten 2021 men styrelsen anser att det är rimligt
att tro att även en del planerade aktiviteter 2021 kommer att påverkas. Styrelsen
ser detta som en ”pandemibudget” som ska följas upp löpande. Ett
förändringsarbete ska, med stöd av RF, inledas för att se över hur budgeten ska
göras i framtiden.
Beslut: Att anta budgeten med ovanstående tillägg.
§68, Verksamhetsplan
GS redogjorde för uppdraget han fick på styrelsemötet i augusti om att se över
verksamhetsplanen för 2021. Målet är att göra verksamhetsplanen tydligare och
enklare att följa med ett antal mål utspridda på de olika verksamhetsområdena
som tävling, utbildning, domare, landslag etc. Detta som ett steg för att
verksamhetsplanen 2022 helt ska utgå från vårt övergripande styrdokument som
berättar om vision och mål. Styrelsen får ett utkast på verksamhetsplanen 2021
att diskutera på nästkommande möte.
Beslut: GS får utifrån detta i uppdrag att ta fram ett förslag på
verksamhetsplanen 2021.
§69, Underhandstagna beslut under mötet
Protokollförare Emma Engdahl gick igenom de beslut som togs under mötet.
§70, Övriga frågor
- Digital tidning: Thomas Norlander och GS ska titta på detta tillsammans.
- Youth World Cup: Frågan kom upp om det varit aktuellt med svenskt
deltagande. GS svarade att det diskuterats men att det inte blev aktuellt då det
bland annat inte passade kalendermässigt då det krockade med tävling i Sverige.
- Teknisk utrustning till styrelsemedlemmar diskuterades för att kunna
genomföra digitala möten bättre.
§71, Kommande möten
Nästa styrelsemöte: Den 12 december via Teams.
Följande möten fastslogs för 2021:
Den 6 februari
Den 20 mars
Den 23 april
Den 25 april (konstituerande)
§72 Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet:

_____________________
Emma Engdahl
Mötessekreterare

Justeras:

_____________________
Helene Johage
Justerare

_____________________
Erling Åkesson
Justerare

