Årsmötesprotokoll för sydöstra
Styrkelyftförbundet
Datum: 2021-03-28
Plats: Telefonmöte
Närvarande från styrelsen:
Malin Dalshoff, Ulf Eriksson, Leif Josefsson, Jens Ekman,Ellen Svensson
Närvarande från föreningar:
Patrik Karlsson och Patrik Thur,
Kim Larsson,
Daniel Andersson,
Marcus Söderström,
Ellen Svensson och Emma Eriksson,
Per Håkansson,
Albert Klein,
Gustav Hagström,

Westbo AK
Jönköping SK
Växjö AK
Mjölby LK
Linköping AK
Kalmar AK ej
Västervik AK
Torsås AK

§1 Mötet öppnas
Styrelsens ordförande Malin Dalshoff hälsade alla välkommna och förklarade mötet öppnat.

§2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Samtliga närvarande föreningar,utom 4st har inkommit med godkända fullmakter för närvarande representanter.
Årmötet beslutade att dessa representanter trots detta får rösta under förutsättning att de inkommer med godkända
fullmakter.
Varje förening var berättigade till 1 röst var
Antal närvarande föreningar var 7 stycken

§3 Fastställande av föredragningslista för mötet
Årmötet beslutade att godkänna föredragningslistan.

§4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade

att årsmötet var behörigen utlyst enligt gällande stadgar.

§
5 Val av ordförande för mötet.
Malin Dalshoff valdes till mötets ordförande för årsmötet.

§6 Val av sekreterare för mötet.
Ulf Eriksson valdes till sekreterare för årsmötet

§7 Val av 2 protokolljusterare samt rösträknare.
Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Emma Eriksson och Ellen Svensson.

§8
a Behandling av verksamhetsberättelse för år 2020
Verksamhetsberättelsen har skickats ut till samtliga närvarande och Malin berättade lite kring den.Årsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

B Behandling av förvaltningsberättelsen för år 2020
Förvaltningsberättelsen har skickats ut till samtliga närvarande och leif berättade lite kring den.Årsmötet beslutade att
godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

C SDF revisorernas berättelse för år 2020
Revisionsberättelsen har skickats ut till samtliga närvarande och lästes upp av Björn Ahlberg. Den läggs till
handlingarna .Revisorerna rekommenderar beviljad ansvarsfrihet för styrelsen 2020.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020.
Årsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihetför 2020 års styrelse

§10
A behandling av verksamhetsplan för 2021.
Verksamhetsplanen för 2021 är med anledning av covid-19 inte fullt genomförd, skjuter det till den nya styrelsen att
planera verksamheten utifrån gällande restriktioner. Boka planeringskonferans med Föreningarna.

B behandling av distriktets budget för 2021
Budgeten för 2021 har skickats ut till samtliga närvarande. Leif går igenom den.
Budgeten är tilltagen under förutsättning att covid-19 lättar till hösten så verksamheten kan komma igång.
Årsmötet beslutade att godkänna den föreslagna budgeten och lägga den till handlingarna.

§11
A Behandling av motioner till Svenska förbundet.
1 Motion Sundsvalls AK- SSF ska motionera till IPF gällande Regeländring

Bifalles

2 Motion från SSF:s styrelse med anledning av årsmötesbeslut 2020-08-30
gällande styrelsens sammansättning

Bifalles

3 Motion Östra Svealands SF nr1 – SSF ska inte bekosta alkoholhaltiga
drycker i nationella sammanhang

Bifalles

4 Motion Östra Svealands SF nr2 – Särskild granskning av Sportchefens/Förbundchefens
rollbeskrivning och Robert Ericssons uppfyllande av sina uppdrag för
Svenska Styrkelyftförbundet (”SSF”)
om mera transparens gällande anställdas roller och arbetsuppgifter

Avslag med yttrande

5 Östra Svealands SF nr3 – Uppförande av dokumentationspolicy och framtagande av
system för att följa den framtagna policyn.

Bifalles

B Behandling av motioner till Sydöstra förbundet.
1 Motion till Sydöstras årsmöte 2021 från Jönköpings Styrkelyftarklubb
styrelsen med föreningarnas hjälp att ta fram ett förslag på ny anmälningsavgift till DM

Avslag Lämnas till

§12 Val av ordförande på en tid av 1 år.
Valberedningen har inget förslag. Westbo AK föreslår Patrik Thur.
Årsmötet beslutade att välja Patrik Thur till ny ordförande

§13 Sekreterare ska väljas på 2 år,
Valberedningen föreslår Emma Eriksson.
Årsmötet beslutade att välja Emma Eriksson till sekreterare.

§14 Val av 1- 2 st ledamöter. En på 2 år, en på 1 år.
Valberedningen har inget förslag. Linköping AK föreslår Albert Klein
Årsmötet beslutade att välja Albert Klein till ledamot på 2 år

§15 Val av 1 suppleant för en tid av 1 år.
Valberedningen har inget förslag. Jönköping SK föreslår Kim Larsson.
Årsmötet beslutar att välja Kim Larsson till suppleant.

§16
A Val av två revisorer för en tid av 1 år.
Valberedningen föreslår Björn Ahlberg, Linköping AK föreslår Axel Westholm.
Årsmötet beslutar att välja Björn Ahlberg och Axel Westholm till revisorer.

B Val av revisorssuppleant för en tid av 1 år.
Valberedningen har inget föreslag, Årsmötet föreslår Patrik Karlsson.
Årsmötet beslutar att välja Patrik Karlsson till revisorssuppleant

§17
A val av ordförande i valberedningen på en tid av 1 år.
Årsmötet föreslår Gustav Hagström.
Årsmötet beslutar att välja Gustav Hagström till valberedningens ordförande

B val av 2 ledamöter i valberedningen på en tid av 1 år.
Årsmötet föreslår Ulf Eriksson. Det föreslås att försöka hitta en ledamot till som sedan kan väljas in på ett fyllnadval.
Ledamoten som väljs in bör vara kvinna annars följer vi inte Rfs` stadgar
Årsmötet beslutar att välja Ulf Eriksson till Ledamot

§18 Val av ombud till SSF årsmöte,
Som förslag överlåter vi detta till styrelsen.
Årsmötet beslutar att styrelsen väljer ombud.

§19 Val av ombud till RF-Sisu Småland och Östergötland årsmöte.
Som förslag överlåter vi detta till styrelsen.
Årsmötet beslutar att styrelsen väljer ombud.

§20 Val av Antidopingansvarig.
Denna punkt var inte med vid mötets öppnande, men årsmötet beslutade att godkänna den här ändringen.
Patrik Karlsson nominerade sig själv till att fortsätta som antidopingansvarig.
Årsmötet beslutade att välja Patrik Karlsson till antidopingansvarig.

§21 Avslutning.
Ordförandetackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat

Sekreterare

___________________________
Ulf Eriksson

Justerare

________________________________
Emma Eriksson

_______________________________
Ellen Svensson

