Protokoll fört vid Svenska Tyngdlyftningsförbundets konstitueringsmöte
7/6-2020, på Teams
Närvarande: Joakim Eriksson (JE) Erling Åkesson (EÅ) Patrik Helgesson (PH)
Elisabeth Hagman (EH) Emma Engdahl (EE) Thomas Norlander (TH) Helene
Johage (HJ)
§1 Mötets öppnande
Ordförande JE hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat .
§2 Val av justeringspersoner
PH och EH valdes att justera protokollet.
§3 Godkännande av dagordning
3.1 Godkännande av dagordning – Dagordningen godkändes.
3.2 Val av mötessekreterare – EE valdes till mötessekreterare.
§4 Val av vice ordförande
PH valdes till vice ordförande.
§5 Val av sekreterare
EE valdes till sekreterare
§6 Val av ekonomiansvarig
EÅ valdes till ekonomiansvarig.
§7 Val av firmatecknare
Rätten att teckna firma Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF), orgnr. 8020036045 ska fördelas enligt följande:

a. Rätt att teckna avtal och kontrakt bindande för samarbete och andra avtalsbundna
överenskommelser för STF har Joakim Eriksson i egenskap av ordförande och
Sebastian Nurmi i egenskap av tillträdande Generalsekreterare från 2020-08-01.
b. Ekonomisk firmateckning i samband med finansiella överenskommelser,
ekonomiska ansökningar och annan tillhörig ekonomisk aktivitet, har Erling
Åkesson och Sebastian Nurmi upp till ett belopp av 1,5 gång gängse prisbasbelopp.
Över denna summa ska firmateckning ske av två i förening.

c. Anställd personal har rätt att inom ramarna för respektive beslutad budget
beställa och avtala för förbundets räkning för pågående verksamhet. Belopp i
samband med detta begränsas till ett prisbasbelopp.
d. Håkan Johansson har rätt att sköta löpande redovisning samt utbetalningar i
samband med den löpande redovisningen.
I samtliga fall ovan krävs gängse beslut av stadgeenlig instans i Svenska
Tyngdlyftningsförbundet.
Rätten att teckna firma enligt ovan tre punkter gäller till nästa ordinarie årsmöte i
STF 2021.

§8 Konstituering av arbetsutskott (AU)
Styrelsen beslutade att arbetsutskottet består av JE, PH och EÅ samt att
Sebastian Nurmi är adjungerad AU.
§9 Konstituering av kommittéer m.m.
:1 Disciplinkommitté
Disciplinkommittén består av styrelse med JE som ordförande .
:2 Domar- och regelkommitté
EH valdes till ordförande i Domar- och Regelkommittén. Magnus Lindqvist som
fortsatt domaradministratör.
:3 Elitkommittén
Beslutades att delegera till AU att vara samtalspartner till Mats Lindqvist vid
frågor rörande uttagning av landslagslyftare till träning och tävling.
:4 Tävlingskommittén
PH valdes till ordförande och EE till ledamot i Tävlingskommittén.
:5 Strategi 2025-ansvariga
HJ (Helene Johage) valdes till ordförande och TN till ledamot med ansvar för
Strategi 2025 frågor samt.
:6 Ekonomi- och Marknadskommitté
JE valdes till ordförande i Ekonomi- och Marknadskommittén.

:8 Veteranansvarig
Jan Hinrichsen valdes till att ansvara för den internationella
veteranverksamheten och TN som ledamot.
:9 Jämställdhetsansvariga
HJ valdes till Jämställdhetsansvarig.
:10 Lyftidrottens ungdomsfond

PH valdes till kontaktperson till Lyftidrottens Ungdomsfond.
:11 Internationell representation

a) European Union Weightlifting Confederation: PH
b) NTF: styrelseledamot: PH
c) Masters: Jan Hinrichsen
d) EWF/IWF: EH, PH, TN internationell policy
:12 Föredragande stadgefrågor

Sebastian Nurmi valdes till att vara ansvarig i stadgefrågor. Men att i
stadgerevisionen ska han tillsammans med TN (sammankallande) och HJ jobba.
:13 Huvudman för anställda
JE valdes till huvudman för samtliga anställda. EÅ valdes till kontaktperson mot
Arbetsgivaralliansen och facket.
:14 Övrigt
a) JE valdes till att vara ansvarig utgivare.
§13 Omedelbar justering Paragraferna 1 – 14 förklarades för omedelbart
justerade.
§14 Övriga frågor :
:1 Mötesdatum
A, telefonmöte snarast, JE återkommer om tid och datum

B, Fysiskt möte i Stockholm, JE återkommer om tid och datum.
§15 Mötets avslutning
JE tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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