Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
nr 11 2020/21
Plats: Digitalt, Teams
Tid: 6/2 kl 09.00-12.30
Närvarande: Joakim Eriksson, Thomas Norlander, Erling Åkesson, Patrik Helgesson,
Elisabeth Hagman, Helene Johage, Emma Engdahl, Sebastian Nurmi (generalsekreterare, GS)
§ 113 Mötets öppnande
Ordförande Joakim Eriksson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 114 Val av sekreterare och justerare
Sebastian Nurmi valdes till sekreterare. Thomas Norlander och Erling Åkesson till justerare.
§ 115 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes.
§ 116 Genomgång och godkännande av protokoll
Genomgång av styrelseprotokoll nr 10 den 25 januari samt genomgång av AU-protokollet den
2 februari.
Beslut: Protokoll blev föredragna, godkända och lades sedan till handlingarna.
§ 117 GS-rapport
GS redogjorde för det senaste som hänt och som är på gång inom Svenska
Tyngdlyftningsförbundet (STF). Bland annat: Att det var 11 föreningar som inte betalade
årsavgiften i tid och 28 föreningar som inte fyllt i årsrapporten. Styrelsen diskuterade hur
viktigt det är att föreningarna förstår hur detta påverkar STF:s och i förlängningen
föreningarnas ekonomi. STF har skickat in svar på sex remisser inför Riksidrottsmötet i maj
och GS beskrev behovet att utveckla arbetssättet kring detta. GS redogjorde också hur kansliet
planerar för nätverkande med RF och andra SF under 2021. STF kommer att skriva under ett
avtal på två år med RF gällande Svenska Spel-projektet ”Tillsammans för fler i rörelse”. Det
är ett liknande upplägg som tidigare. Slutligen gick GS igenom nuläget kring de utbildningar
som genomförts under den första månaden av året samt arbetet med tränarutbildningarna.
§ 118 Tävlingar
GS och Joakim Eriksson redogjorde för de senaste besluten och riktlinjerna från
myndigheterna och dialogen med RF. Nya besked kom den 4 februari då regeringen
rekommenderade att verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som "inte
är nödvändig" stängs fram till den 21 februari 2021. Regeringen meddelade samtidigt att barn
och unga födda 2002 och senare undantas och därmed får träna, på ett smittsäkert sätt, både
inomhus och utomhus. Den senaste informationen finns publicerad på STF:s hemsida. Utifrån
nuläget följdes en diskussion om att öppna upp för tävlingar eller inte.
Beslut: Att förlänga tävlingsrestriktionerna till och med den 21 februari. Det innebär

fortsatt tävlingsstopp för ”vanliga tävlingar” samt okej för eventuella onlinetävlingar
(enbart en utövare på plats som filmar sina egna lyft). Beslut om vad som gäller från
den 22 februari tas på ett kommande extrainsatt styrelsemöte.
§ 119 Avgifter
Kansliet har (i dialog med Helene Johage och Erling Åkesson) arbetat fram ett underlag med
förslag till beslut som skickats till styrelsen inför mötet. GS redogjorde för förslaget som
innehöll bakgrund, syfte, mål, analys samt förslag angående serie-, licens- samt årsavgifter.
Covid19-pandemin har begränsat möjligheterna för föreningarna och dess medlemmar att
kunna träna och tävla vilket påverkar medlemsantalet och därmed också haft negativ effekt på
intäkterna till föreningarna. Effekten av pandemin kommer troligtvis bli ännu tydligare under
2021 då föreningarna riskerar att tappa ännu fler medlemmar. Vilket kan skada vår idrott
ordentligt. STF har möjlighet att prioritera att hjälpa föreningarna ekonomiskt och samtidigt
skjuta in positivism i rörelsen. Ett konkret förslag föreslogs som styrelsen tyckte var bra och
diskuterade kring. Även domaravgifterna togs upp och diskuterades. Styrelsen var enig om att
underlätta och stödja föreningarna och tog beslut därefter.
Beslut: Serieavgifterna blir helt kostnadsfria 2021.
Beslut: Licensavgifterna sänks 2021. Det innebär att junior/senior-licensen sänks från
700 till 350 kr. Ungdomslicensen från 200 till 50 kr. Domarlicensen från 500 till 250 kr
för nationella och från 700 till 350 kr för internationella.
Beslut: Ingen rabatt för årsavgifterna 2020. För 2021 föreslås att kansliet får i uppdrag
att bereda frågan vidare till styrelsemötet den 20 mars och att det där beslutas om
styrelsen ska föreslå en rabatterad årsavgift och hur den rabatten i så fall ska se ut.
§ 120 Ekonomisk rapport
STF:s kassör Erling Åkesson redogjorde för det ekonomiska läget 2020 där STF håller på att
göra bokslut. De ändamålsbestämda medel från RF som inte använts under 2020 ska
öronmärkas för sina specifika projekt under 2021. STF ser förutom detta ut att göra ett
överskott som kommer att användas för att göra lättnader i föreningarnas avgifter, se § 119.
§ 121 Verksamhetsberättelse
GS redogjorde för tidsplan och påminde kommittéernas ordförande om att lämna in material
till verksamhetsberättelsen senast den 14 februari. Styrelsen ska få verksamhetsberättelsen i
tid inför styrelsemötet den 20 mars.
§ 122 Förbundsmötet
a) Förbundsmötet
Förbundsmötet blir digitalt via Easymeet den 25 april och inför detta ska STF genomföra
tester där några i styrelsen behöver deltaga. Det som är klart inför förbundsmötet är att:
- Agendan blir enligt stadgarna.
- Det inte inkommit några motioner.
- Samtliga aktuella ledamöter ställer upp för omval.
- Röstlängd fastställs på styrelsemötet den 20 mars.

Styrelsen diskuterade också eventuella propositioner samt arbetet med stadgarna.
Beslut: Joakim Eriksson och GS fick i uppdrag att förbereda agendan till
förbundsmötet och förbereda förslag kring beslut om stadgarna.
Beslut: Kansliet fick i uppdrag att skriva proposition om årsavgift, om detta föreslås.
Beslut: Erling Åkesson fick i uppdrag att undersöka möjligheten att utse en ny eventuell
hedersmedlem.
Beslut: Joakim Eriksson, Erling Åkesson och Helene Johage fick i uppdrag att ta fram
förslag på styrelsearvode och proposition om detta.
b) Distriktsmötet
Arrangeras via Teams och blir ett förberedande möte inför förbundsmötet men det finns också
plats för andra ämnen. GS föreslog att arbeta utefter ett tema, förslagsvis mål och uppdrag för
STF/SDF. Det kom också förslag om att ha så mycket information som möjligt från olika
delar och att både sportchef och idrottskonsulent ska medverka och informera om sina
respektive områden.
Beslut: Joakim Eriksson och GS fick i uppdrag att ta fram förslag på agenda.
§ 123 Riksidrottsmötet
Diskussion om kommande Riksidrottsmöte (RIM) i maj som nu föreslagits bli i
Stockholm/digitalt och inte i Uppsala som tidigare planerat. Det har saknats avrapportering
från tidigare möten av den här karaktären vilket Joakim Eriksson menade behövs framöver.
Styrelsen samtalade om vilka som skulle representera STF i maj.
Beslut: Joakim Eriksson, i form av ordförande, och Sebastian Nurmi, i form av GS,
representerar STF i första hand. Helene Johage och Erling Åkesson är reserver.
§ 124 Internationella rapporter
a) EWF
Joakim Eriksson redogjorde för läget inom EWF där det just nu pågår ett politiskt spel. Ett
möte ska äga rum på eftermiddagen efter detta styrelsemöte där det förhoppningsvis kommer
mer information om EM ska genomföras i april.
b) IWF
Joakim Eriksson redogjorde att det är ett planerat val i mars i Turkiet. Det är mycket osäkert
hur det ska gå till och Joakim är själv högst tveksam att åka till kongressen fysiskt. Styrelsen
diskuterade att framföra en protest med STF:s ståndpunkt.
Beslut: Joakim Eriksson får i uppdrag att ta fram förslag på hur STF ska agera.

§ 125 Övriga frågor
a) Skrivelse 1
Patrik Helgesson föreslog en skrivelse till RF och Idrottsministern gällande orättvisan under
covid-19 mellan kommersiella gym och idrottsföreningar.
Beslut: Joakim Eriksson och GS fick i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på
skrivelse.
b) Skrivelse 2
Styrelsen diskuterade en skrivelse till EWF och IWF där STF motsätter sig val av styrelse
innan den nya konstitutionen är på plats. Skrivelsen kan skickas tillsammans med de andra
nordiska länderna.
Beslut: Joakim Eriksson och GS fick i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse.
c) Remisserna
Thomas Norlander berömde arbetet med RF-remisserna och föreslog att en arbetsgrupp sätts
ihop för att arbeta med materialet till Riksidrottsmötet (RIM) i maj.
Beslut: En arbetsgrupp inför RIM tillsattes och består av Joakim Eriksson, Erling
Åkesson, Helene Johage samt GS.
d) Profilkläder
Joakim Eriksson redogjorde för att profilkläderna från Eleiko nu är på gång.
e) Gymnasie-SM
Joakim Eriksson föreslog att se över möjlighet att arrangera online-SM för gymnasieelever.
Beslut: Joakim Eriksson fick i uppdrag att utreda frågan.
§ 126 Beslut som tagits under mötet
§ 127 Kommande möten
Styrelsen kommer att bjudas in till ett extrainsatt möte inför kommande beslut om tävlingar i
närhet till den 21 februari. Nästa ordinarie möte sker den 20 mars, preliminärt kl 9-18.
§ 128 Mötet förklarades avslutat
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