
 

 

 
 
 
Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF 
 
Styrelsemöte nr. 2022-7 
Datum: 2022.06.02 
Plats: Teams 
 
Närvarande  
Ordförande Levi Bergstedt (LB) 
Kassör Patrik Björk (PB)  
Sekreterare Sofia Kamlund (SK) 
Ledamot Karin Caesar (KC) (till och med 21:00) 
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) 
Ledamot Anna-Lena Bellqvist (ALB) 
Ledamot Michal Marciniewski (MM) 
Förbundschef Robert Ericsson (RE) (punkt 1-6, samt 8) 
 
Frånvarande 
Kanslist Alexander Grenehed (AG) 
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL) 
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande Levi Bergstedt förklarar mötet öppnat. 
Dagordningen upplästes och godkändes med revideringen att punkten om Förbundschefens 
instruktion flyttas från beslut till diskussion. Vidare revideras punkten om rapport från 
verksamhet och ekonomi att enbart handla om verksamhet, då ekonomi ligger under 
kassörens roll, inte Förbundschefens.   
 
2.  Val av protokollförare 
Sofia Kamlund utses till protokollförare. 
 
3.  Val av justeringsperson 
Anna-Lena Bellqvist utses till protokolljusterare. 
 
4. Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll finns utsänt i Bilaga 1 samt publicerat på hemsidan. Mötet 
godkände detta.  
 
Informationsärenden 
 
5. Ordförandes rapport  
Levi föredrog punkten. Levi har hälsat på hos kansliet i Örebro. Bland annat har de nya barn- 
och ungdomskonsulenternas roll diskuterats, samt eventuellt framtida samarbeten med 
olika leverantörer av träningsutrustning.  
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6. Rapport om verksamheten från Förbundschefen 
Robert föredrog punkten. Det märks tydligt att pandemin är över och att det nu är full fart 
på kansliet. Bland annat är det mycket arbete runt nationella mästerskap, uppstart av barn- 
och ungdomskonsulenterna samt förtydligande kring skillnaden av återstartsstöd, 
verksamhetsstöd och föreningsstöd.  
 
7. Uppföljning av tidigare målsättningar 
Styrelsen hade från senaste styrelsemötet (2022-6, punkt 9 och 13) en målsättning att gå 
igenom verktyget Full Potential Plan (FPP). Styrelsen går igenom målsättningarna. Som 
underlag ligger Bilaga 2 med frågeställningar. Bilaga 2 är ett arbetsmaterial och bifogas inte 
protokollet. Styrelsen går igenom respektive arbetsområde.  
 
Beslutsärenden 
 
8. Idrottens Utbildningsplattform (IUP) 
a) Förbundschef Robert Ericsson föredrog punkten. Som underlag till styrelsen ligger Bilaga 
3 (bilagan ska kompletteras och bifogas därför ej protokollet).  
b) Underlag finns även via IUP:s egen hemsida.  
Styrelsens frågor besvaras av Robert.  
Arbetsgruppen som ska arbeta med implementeringen av materialet i plattformen är Carl 
Harju, Anett Langva, Robert Ericsson, Professor Tonkonogi och Pjotr van Den Hoek.  
Finansieringen kommer initialt att täckas av återstartsstöd, där uppstart samt första årets 
drift täcks.  
Efter sin dragning lämnade Robert mötet och styrelsen fortsatte att diskutera frågan.  
 
Ordförande Levi frågar om styrelsen kan besluta om att han återkommer till Carl Harju och 
Robert Ericsson om de kan återkomma med förtydligande kring:  

● Vem som ska ansvara för att driva projektet framåt internt.  
● Vilka intäkter som är tilltänkta från försäljning av utbildningar.  

Samtidigt får Levi också uppdraget att förhandla om kostnaden för plattformen.  
Styrelsen beslutar att bifalla Levis förslag.  
 
9. Bokning av fysiska träffat 
c) Strategidag – Heldag med efterföljande middag blir den 24-25 september.  
d) Ekonomikonferens – en till två heldagar med efterföljande middag dag ett. Beslut om 
ekonomikonferens kommer att tas senare.  
Styrelsen beslutar att strategidagen ska hållas 24 till 25 september.  
 
Diskussionsärenden  
 
10. Arbetsinstruktion till Förbundschefen 
Punkten utgick pga tidsbrist.  
 
 
11. Vision Oberoende 2025. Hur kan SSF arbeta med nya och självständiga 
intäktsströmmar, dvs hur kan vi tjäna pengar utan att vara beroende av bidrag?  
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Punkten utgick pga tidsbrist.  
 
12. Arbetsinstruktion till idrottskonsulenterna Eddie Karlsson och Lisa Karlsson  
Punkten utgick pga tidsbrist.  
 
13. Övriga frågor 
Thomas berättar om arbetet med seriens förnyelse, vilket en arbetsgrupp arbetar med 
sedan distriktsledarkonferensen. Cecilia Cederblad och Rasmus Schurmann är de som driver 
projektet och har kontakt med tävlingskommittén och distrikten.  
 
14. Målsättningar inför nästa möte 
Alla i styrelsen fortsätter att utveckla sin roll och sina målsättningar.  
Alla i styrelsen ska också fundera på Vision oberoende 2025, om hur vi kan få andra 
intäktströmmar än bidrag.  
Att alla arbetsgrupper och kommittéer kontaktas och lämnar in underlag om sitt arbete. 
Patrik får uppdraget att samla in detta.  
 
15. Nästa möte 
30 juni klockan 20:00-21:00.  
 
16. Mötets avslutande  
Levi tackar och avslutar mötet.  
 
 
 
Levi Bergstedt, ordförande    
                                                 
 
 
 
 
Sofia Kamlund, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Lena Bellqvist, protokolljusterare 
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Anna-Lena Bellqvist

annalena.bellqvist@styrkelyft.se
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Vice Sekreterare

Tidsstämpel: 2022-06-08 09:15:52 +02:00
Identifieringsmetod: Webblänk
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SK
Sofia Kamlund

sofia.kamlund@styrkelyft.se
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Sekreterare

Tidsstämpel: 2022-06-08 09:35:54 +02:00
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LB
Levi Bergstedt

levi.bergstedt@styrkelyft.se
Företag: Svenska Styrkelyftförbundet
Befattning: Ordförande
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