Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 9 2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 21/12 kl 19.00-20.30
Närvarande: Emma Engdahl, Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik
Helgesson, Elisabeth Hagman, Helene Johage § 93-98, Sebastian Nurmi (generalsekreterare)
§ 89 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 90 Val av sekreterare och justerare
Sebastian Nurmi valdes till sekreterare. Elisabeth Hagman till justerare.
§ 91 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§ 92 Tävlingar under covid-19
Styrelsen gick igenom det rådande läget med de allmänna råden samt regeringens nya beslut,
som kom den 18 december, att uppmana kommunerna att stänga exempelvis idrottshallar. Till
styrelsemötet hade styrelsen material från myndigheter, RF samt en analys av hur andra
specialidrottsförbund tagit beslut. Styrelsen konstaterade att andemeningen i det regeringen
säger med de nya restriktionerna är att idrottsrörelsen inte ska bedriva någon idrott till och
med den 24 januari och som en följd av det anser styrelsen att STF inte ska arrangera eller
tillåta tävlingar. Styrelsen ansåg att STF:s inplanerade onlinetävlingar i januari var
välgenomtänkta och något att ta med sig i framtiden men att det med regeringens nya beslut
vore fel att genomföra i januari. Det är problematiskt eftersom att STF vill arrangera tävlingar
och det ställer också till det för eventuella kval till EM – men STF behöver fortsatt lyssna på
myndigheterna. Olika förslag till beslut diskuterade. Styrelsen vill inte planera för en helt tom
kalender i vår men det tär att planera för tävlingar som får flyttas fram och sedan inte bli av.
Beslut: Inga tävlingar under januari 2021. Det innebär att planerade sanktionerade
tävlingar stoppas. Ingen seriestart i februari utan serien startar i mars, detta gäller alla
serier. Eventuellt kan de planerade onlinetävlingarna testas att köras i februari om
restriktionerna lättat. Styrelsen tar ett nytt möte i januari för att eventuellt ta nya
beslut.
§ 93 Avgifter
På styrelsens möte den 12 december tillsattes en arbetsgrupp för att se över eventuella
lättnader för avgifterna för 2021. Det redogjordes för tankegångarna och dessa diskuterades.
Det fanns inget klart förslag att ta ställning till och med tanke på att tävlingar flyttas och ingen
inte vet hur och när tävlingssäsongen 2021 drar igång var styrelsen inne på att bordlägga
frågan och låta arbetsgruppen förbereda ett förslag.
Beslut: Att bordlägga frågan till dess det är tydligt hur tävlingssäsongen blir.

§ 94 Riksidrottsmötet 2021 (EÅ/JE/GS)
Motioner till Riksidrottsmötet 2021 ska vara inne den 1 januari och remisser den 1 februari.
Beslut: Det finns några förslag på motioner som STF behöver ta ställning till att vara
med på, dessa ska diskuteras via mail i mellandagarna. Remisserna ska mailas ut till
styrelsen, läsas på och sedan beslutas om på ett möte i januari.
§ 95 Verksamhetsplan 2021
GS presenterade vidareutvecklingen av nuläges- och behovsanalysen och vilka behov till
utveckling han ser. Det har format förslaget till verksamhetsplanen 2021 som har fokuserats
på fem huvudområden som GS redogjorde för. Styrelsen tycker att inriktningen och innehållet
är bra och tackade GS för att på så kort tid tydliggjort och satt fingret på utvecklingsområden
och prioriteringar. Innehållet är ambitiöst och därför mastigt och styrelsen uppmanade att
omarbeta verksamhetsplanen för att tydliggöra de kortsiktiga insatserna för 2021.
Beslut: Att ordförande och GS får i uppdrag att justera verksamhetsplanen enligt
styrelsens inspel och att verksamhetsplanen fastställs i januari.
§ 96 Beslut som tagits under mötet
Genomgång av beslut och hur de kommuniceras.
§ 97 Kommande möten
Sedan tidigare finns planerade möten: 6 februari, 20 mars, 23 april.
Beslut: Extramöte den 25 januari, ordföranden fick uppdraget att återkomma med
tidpunkt.
§ 88 Mötet förklarades avslutat
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