Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 10 2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 25/1 kl 20.00-21.30
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik Helgesson,
Elisabeth Hagman, Helene Johage, Emma Engdahl, § 99-107, Sebastian Nurmi
(generalsekreterare, GS)
§ 99 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 100 Val av sekreterare och justerare
Sebastian Nurmi valdes till sekreterare. Elisabeth Hagman och Helene Johage till justerare.
§ 101 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§ 102 Genomgång och godkännande av protokoll
Genomgång av styrelseprotokoll nr 8 den 12 december och nr 9 den 21 december 2020/21
samt genomgång av AU-protokollet den 17 januari.
Beslut: Protokoll blev föredragna, godkända och lades sedan till handlingarna.
§ 103 Tävlingar
Joakim Eriksson och GS redogjorde för de senaste besluten från myndigheterna samt dialogen
med RF. Regeringen har meddelat att rekommendationerna om stängda kommunala
inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari men med undantag för barn födda 2005 och
senare. Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF) har haft kontakt med RF gällande ett förslag
att arrangera EM-kval online där lyftarna är ensamma och filmar sig själva vilket RF inte hade
invändningar emot. En ny version av tävlingskalendern har tagits fram som ska bollas med
tävlingskommittén och sedan presenteras.
Beslut: Tävlingsstopp för ordinarie fysiska tävlingar till och med den 7 februari enligt
myndigheternas riktlinjer men, med tanke på dialogen med RF, möjlighet att arrangera
onlinetävling på sättet som beskrivs ovan. Beslut om resten av februari tas på
styrelsemötet den 6 februari.
§ 104 Verksamhetsplan 2021
GS redogjorde för justeringarna utifrån styrelsens åsikter senast. Styrelsen tyckte att
ändringarna var bra.
Beslut: Verksamhetsplanen för 2021 fastställdes.

§ 106 Avgifter
Styrelsen gick igenom en skrivelse som inkommit från Järnverket med en önskan om att
slippa betala årsavgiftens ”straffavgift” för att föreningen ska överleva. Styrelsen tar allvarligt
på föreningarnas tuffa situation och diskuterade hur STF överlag kan hjälpa föreningarna att
klara av den kris som de står inför på grund av pandemin.
Beslut: Att ge GS i uppdrag att, ihop med Helen Johage och Erling Åkesson, utforma ett
förslag om eventuella ”rabatterade” avgifter för 2021 som kan presenteras och
diskuteras på styrelsemötet den 6 februari. Samt att ge GS i uppdrag att förbereda en
skrivelse till RF om föreningarnas utmaningar och behovet av ekonomisk stöttning.
§ 107 Remisser RF
Styrelsens diskuterade de sex RF-remisser som ska besvaras senast den 1 februari.
Beslut: Att ge GS i uppdrag att, ihop med Erling Åkesson, ta fram förslag på remissvar
för styrelsen att ta ställning till.
§ 108 Patricia Strenius
Joakim Eriksson redogjorde för den ekonomiska stöttning Patricia Strenius fått av STF så
långt och vad som är planerat och budgeterat för 2021.
Beslut: Att fortsätta att stötta Patricias satsning mot OS till och med att hennes OS är
över och ett par månader efter det.
§ 109 Förbundsmötet
GS berättade om samtalen med RF kring Easymeet som är det system som RF och andra SF
använt för sina årsmöten. Det kräver en del förarbete men det finns en funktion för röstning
och även andra saker som behövs under förbundsmötet. GS föreslår Easymeet som verktyg
för förbundsmötet 2021.
Beslut: Förbundsmötet 2021 hålls digitalt, även det planerade distriktsmötet dagen
innan förbundsmötet arrangeras digitalt.
§ 110 Övriga frågor
Erling Åkesson redogjorde för ekonomin för 2020 och hur arbetet med bokslutet tas i mål.
§ 111 Beslut som tagits under mötet
Genomgång av beslut och hur de kommuniceras.
§ 112 Kommande möten
Nästa möte hålls digitalt via Teams lördagen den 6 februari kl 9-13.
§ 113 Mötet förklarades avslutat
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