Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 8 2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 12/12 kl 09.00-13.00
Närvarande: Emma Engdahl, Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik
Helgesson, Elisabeth Hagman, Helene Johage, Sebastian Nurmi (generalsekreterare) och
Stefan Holst (valberedningen), Linda Pettersson (valberedningen), Björn Nilsson
(valberedningen) till och med § 83 samt Mats Lindqvist (sportchef) med på § 86.
§ 77 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade Svenska Tyngdlyftningsförbundets (STF:s)
styrelsemöte och hälsade alla välkomna.
§ 78 Val av sekreterare och justerare
Sebastian Nurmi valdes till sekreterare. Helene Johage och Elisabeth Hagman till justerare.
§ 79 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§ 80 Genomgång och godkännande av protokoll
Genomgång av styrelseprotokoll nr 6 den 14 november och nr 7 den 19 november 2020/21
samt genomgång av AU-protokollet den 3 december.
Beslut: Alla protokoll blev föredragna, godkända och lades sedan till handlingarna.
§ 81 GS-rapport (GS)
GS redogjorde för STF:s utveckling och väsentliga händelser sedan senaste mötet. Punkten
innehöll bland annat avtalsinformation för SM-veckan 2021 och 2022 samt information om
RF:s årsstämma, förbundsmötet samt omvärldsbevakning.
Lite extra tid lades på att beskriva den genomförda dialogträff GS arrangerat digitalt för alla
inom tyngdlyftningen. Cirka 20 personer medverkade och tongångarna var positiva.
Den fysiska flytten av kansliet från Örebro till Stockholms är inne i sitt slutskede och blir
klart till årsskiftet.
STF har beviljats projektmedel från RF för att, tillsammans med Styrkelyftsförbundet, satsa
på verksamhet för 65 år och äldre. Målet med projektet är att flera i åldersgruppen ska komma
in och stanna kvar i våra föreningar. Folkhälsan och idrott i förening hela livet är i fokus för
satsningen. Glädjande är att ansökan ansågs så pass bra av RF att projektmedlen fördubblades.

Skrivelserna till styrelsen togs upp och diskuterades. Det har inkommit några förslag att se
över licenser och avgifter för 2021 med anledning av att tävlingsåret 2020 inte blev som
planerat på grund av covid-19. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att se över detta.
Beslut: En arbetsgrupp bildades för att, senast den 31 december 2020, se över och ta
fram ett konkret förslag angående licenser och avgifter för 2021. Arbetsgruppen består
av Helen Johage (sammankallande), Emma Engdahl och Erling Åkesson.
Beslut: Joakim Eriksson företräder STF vid RF:s extra årsstämma 22 december.
§ 82 Kommittérapporter
a) Domarkommittén
Domarkommitténs ordförande Elisabeth Hagman redogjorde för den digitala utbildningen
som genomförts på ett framgångsrikt sätt. Domarkommittén har också haft möte med
distriktens utbildningsansvariga och där är målsättningen mer dialog och kontakt framöver.
b) Tävlingskommittén
Tävlingskommitténs ordförande Patrik Helgesson tog upp behovet att bestämma hur
tävlingsresultaten kring serierna ska genomföras 2021. Han redogjorde även för arbetet med
seriebestämmelserna 2021. Det har kommit en skrivelse från Sörby Bois om tillgodoräknande
av internationellt tävlande när en sådan krockar med en serietävling. Styrelsen diskuterade
även: Att serieomgång 2 krockar med distriktsmötet och förbundsmötet i april, behovet att ta
fram alternativa seriebestämmelser vid händelsen att covid-19 påverkar serietävlingarna samt
behovet att korrigera en felaktig skrivning (”tävlingsbestämmelser” till ”seriebestämmelser”).
Seriebestämmelserna går nu till kansliet för vidare arbete och fastställande.
Beslut: GS fick i uppdrag att se över eventuella alternativa covid-19-seriebestämmelser.
§ 83 Valberedningen
Det informerades om vilka ledamöter som gjort klart att de ställer upp för omval 2021.
Valberedningen kommer under december och januari att ha möten med samtliga ledamöter.
§ 84 Covid-19
a) Nuläget
De regionala allmänna råden ersätts av nationella allmänna råd från och med den 14
december. Styrelsen diskuterade utifrån detta vad som bör gälla inom STF efter
tävlingsstoppet satt till och med 31 december 2020.
Beslut: GS fick i uppdrag att bereda frågan så att styrelsen under december kan fatta
beslut om tävlingar från och med den 1 januari 2021.
b) Satsningar
Kansliet har arbetat med eventuella aktiviteter för att främja svensk tyngdlyftning under

denna tuffa pandemi. Bland annat finns planer för extratävlingar online för juniorer/ungdomar
och seniorer i januari samt olika typer av forum för verksamhetsutveckling.
§ 85 Ekonomisk rapport (EÅ)
a) Årets resultat
STF:s kassör Erling Åkesson presenterade den ekonomiska rapporten som innehöll balansoch resultatrapport.
b) Årsredovisning 2020

Stora delar av överskottet från 2020 kommer att reserveras som "ändamålsenliga medel" då
det är bidrag som STF fått av RF med speciella krav.
c) IWF-bidrag
STF har fått ett bidrag från IWF att investera i lyftmaterial och har nu fått en offert från Eleiko.
Tanken är att använda detta till att betala arrangör alternativt att skapa någon slags tävling för att få till
en positiv aktivitet i tyngdlyftningssverige.
d) Östra Svealand
Erling Åkesson informerade om läget inom distriktet och fortsätter att bereda frågan.
e) Bokföring för STF
Dialog sker med RF angående överlämningen av bokföringshanteringen. GS har tagit fram en
attestordning som kompletterar det som tidigare beslutats på styrelsens konstituerande möte.
f) SDF-bidrag
Styrelsen har diskuterat detta i flera omgångar men något nytt förslag på fördelning finns inte.
Kassörens föreslag var att under detta speciella år inte utgå från statistik baserat på 2020 utan att
istället betala ut samma pengar som 2019, en modell RF också arbetat utefter.
Beslut: Att SDF-medel för 2020 blir baserat på fördelningen för 2019 och att utbetalning ska ske
skyndsamt. Rapporterna lades sedan till handlingarna.

§ 86 Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad
Sportchefen Mats Lindqvist föredrog vad som hänt sedan styrelsen skrev på
avsiktsförklaringen kring Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH) sommaren 2020. ETH är
ett samarbete mellan: STF, Eleiko och Halmstad Högskola och ska vara en del av STF:s
långsiktiga arbete med att utveckla svensk tyngdlyftning. Syftet är att samla resurser, utveckla
lyftare, ge möjlighet till dubbla karriärer, skapa ny kultur, utbilda tränare samt arrangera
arrangemang, läger och utbildningar. Styrelsen diskuterade finansieringen som är en stor och
viktig del, starten för ETH tidsmässigt samt hur projektet tas vidare.
Beslut: Den planerade starten för ett centra flyttades från 2021 till 2022.
Beslut: GS fick i uppdrag att utse representant från STF (sportchefen) som ska ingå i
projektgruppen för ETH.

Beslut: STF:s finansiering sattes till maximalt 500 000 kr per år under en fyraårsperiod.
Styrelsen påpekade dock att ”förhandla ett så bra avtal som möjligt.”
§ 87 Kommande möten
Då några punkter inte hanns med och vissa beslut behövde följas upp i närtid så diskuterade
styrelsen ett extrainsatt möte under december.
Beslut: GS fick i uppdrag att bjuda in till ett extrainsatt styrelsemöte måndagen den 21
december.
§ 88 Mötet förklarades avslutat
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