
 

 

 
 
 
Styrelsemöte Svenska Styrkelyftförbundet, SSF 
 
Styrelsemöte nr. 2022-10 
Datum: 2022.11.17 
Plats: Teams 
 
Närvarande  
Ordförande Levi Bergstedt (LB) 
Sekreterare Sofia Kamlund (SK) 
Ledamot Karin Caesar (KC) 
Ledamot Thomas Wulffeld (TW) (från punkt 6) 
Ledamot Anna-Lena Bellqvist (ALB) 
Ledamot Michal Marciniewski (MM) 
Förbundschef Robert Ericsson (RE) (till och med punkt 6) 
 
Frånvarande 
Kassör Patrik Björk (PB)  
 
1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen 
Ordförande Levi Bergstedt förklarar mötet öppnat. 
Dagordningen upplästes och godkändes. 
 
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 och publicerat på hemsidan (Bilaga 1). Mötet 
godkände detta.  
 
Informationspunkter 
5. Ordförandes rapport 
Levi berättade vad han gjort sedan sist. Bland annat har han varit på RIF tillsammans med 
Robert. Nästa gång är det uppskattat om alla i FS kan vara med.  
 
6. Rapport, från Förbundschefen 
Robert berättade vad som hänt i förbundet sedan sist.  En del rekryteringar har varit igång, 
med många bra kandidater. En elitsamordnare (projektanställd fram till 2023-12-31) och två 
idrottskonsulenter har anställts. De kommer att presenteras framåt. Idrottskonsulenternas 
arbetsuppgifter har delats mellan IUP (digital utbildningsplattform) samt idrottsutveckling 
och en del av Anett Langvas uppgifter. Då kan Anett satsa mer på paralyftning.    
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7. Rapport om ekonomi, inklusive skatter och avgifter, bidragsprocesser och 
återrapportering, från kassören 
Punkten utgick.  
 
Beslutspunkter 
8. SSF:s representation i internationella kommittéer 
Beslutsunderlag i Bilaga 2 enligt:  
IPF 2023 
Court of Appeal: Patrik Björk (sittande) 
Sports for All: Anett Langva (sittande) 
Athletes Commission: Matilda Vilmar (ny) 
EPF 2023 
Law & Legislation: Patrik Thur (sittande) 
Technical Committee: Patrik Björk (ny) 
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta att nominera ovan representanter för SSF.                
Styrelsen beslutar att bifalla ordförandes förslag till nomineringar.  
 
9. Klassfast anmälan till ungdoms-SM samtliga grenar 
Levi föredrog punkten. Som beslutsunderlag var Bilaga 3,  motion nr 6 till årsmötet 2014-04-
06.  
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta att från 2023-01-01 genomföra årsmötets bifall 
av motion nummer 6 från ordinarie årsmöte 2014 avseende ungdomslyftares möjlighet att 
väga om samt gå upp en viktklass på ungdoms-SM (samtliga grenar) Samt att ge 
Tävlingskommittén i uppdrag att genomföra nödvändiga uppdateringar av tävlingsreglerna.  
Styrelsen beslutar att bifalla ordförandes förslag.  
 
10. Idrottens utbildningsplattform 
Levi föredrog punkten. Med det nya fokuset hos en av förbundets idrottskonsulenter så har 
vi nu en resurs som kan implementera och sedermera förvalta IUP. Inköpet av IUP ska delvis 
finansierad genom tillgängliga återstartsstödsmedel. 
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta att ge Levi Bergstedt i uppdrag att underteckna 
avtal om inköp av Idrottens Utbildningsplattform för Förbundets räkning.  
Styrelsen beslutar att bifalla ordförandes förslag.  
 
11. Fördelning av ansvar för arbetsgrupper och kommittéer 
Levi föredrog punkten. Varje kommitté och arbetsgrupp får en ansvarig i styrelsen för 
kontakten mellan kommitté/arbetsgrupp och styrelse. Styrelsen ska återkomma till Levi om 
vilka kommittéer och arbetsgrupper som är av intresse.   
Ordförande frågar om styrelsen kan besluta att fördela ansvaret som kontaktperson och 
ansvarig från styrelsen, med mandat att självständigt stötta ”sina” arbetsgrupper och 
kommittéer i deras arbete. Fördelning och upprättande av ramar för mandat ska förslagsvis 
tas fram gemensamt med arbetsgruppen för kvalitetsledningssystem. Deadline 31 december 
2022.  
Styrelsen beslutar  att bifalla ordförandes förslag.  
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12. Extra årsmöte 
Levi föredrog punkten. Ett möte med distrikten har hållts. Det finns möjlighet att finansiera 
medlemsavgifter med återstartsstöd även under år 2023. Under möte med distriktsledare 
uppkom även fråga om möjligheten att finansiera även tävlingslicenser under år 2023 med 
återstartstödsmedel 
Ordförande frågar styrelsen om han kan få i uppgift att reda ut hur återstartsstödet är 
formulerat, inhämta uppdatering från Patrik Björk och Robert Ericsson om status avseende 
hittills använda och för framtiden beviljade återstartstödsmedel samt återkomma med 
förslag på kallelse till extra årsmöte för att besluta om medlemsavgifter för 2023.  
Styrelsen beslutar att bifalla ordförandes förslag.  
 
13. Föreningsansökan 
Levi föredrog punkten. Beslutsunderlag enligt bilaga 4. Tyresö Styrkelyftklubb har ansökt om 
inträde i Svenska styrkelyftförbundet.  
Styrelsen beslutar att godkänna Tyresö Styrkelyftklubbs ansökan om inträde i SSF.  
 
Diskussionspunkter 
14. Nya arvoden och avgifter 
Som underlag till diskussionen låg Bilaga 5. Styrelsen diskuterade det framlagda förslaget för 
arvoden. Då Patrik Björk inte kunde närvara vid kvällens möte bordlades frågan till 
kommande möte. 
 
15. Styrkelyft inom universitetsvärlden 
Sofia Kamlund föredrog punkten. Bilaga 6 låg som diskussionsunderlag. Innan en 
studentserie dras igång behövs en djupare stategisk genomgång, gärna med hjälp av 
intresserasde studenter, som tittar på hur det kan struktureras. Vi kan kolla på hur andra 
idrotter har strukturerat det för inspiration.  
 
Styrelsen ber Robert att återkomma med ett underlag på hur serien och studentlyftningen i 
stort kan se ut, vilka resurser som ska användas till detta och hur samarbetet med SAIF ska 
se ut.   
 
16. Arvodering av veteranlandslaget 
Thomas Wulffeld föredrog punkten. Frågeställningen kommer från en motion till årsmötet 
2022. Idag åker ungdom-, junior- och seniorlandslaget på bekostnad av förbundet, medan 
veteranlyftare står för egna kostnader (gäller ej av Förbundet utsedd landslagscoach). 
Detsamma gäller för många andra nationer i styrkelyft samt för andra sporter.   
 
Thomas och Fia för i uppdrag att ta fram ett formulär att skicka ut till alla som varit på 
internationella mästerskap under 2022.  
Michal får i uppdrag att ta fram ett underlag för kostnader förenade med eventuell 
kostnadsersättning för veteranlyftare.  
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17. Övriga frågor 
Kallelse till konferens där distriktsledare och Förbundet samlas online för att bl.a. diskutera 
kommande motioner inför ordinarie årsmöte 2023 kommer kallas till i början/mitten av 
december.  
 
Med anledning av att det slagit ner två raketer i Polen har det kommit in en fråga om 
deltagande på EM i Polen och ställningstagande kring resa dit. Förbundet avråder just nu 
inte från resa , men styrelsen håller koll på rekommendationer från UD och RF för att snabbt 
kunna fatta annat beslut.  
 
Robert har frågat om SSF ska delta på idrottsgalan. Förslaget är att Levi och Robert med 
respektive får delta på idrottsgalan, för en kostnd på 4 000 SEK per kuvert. Styrelsen har 
inget att erinra mot ett deltagande på idrottsgalan.  
 
18. Nästa möte 
Ekonomimöte 18 december.  
19 januari kl 19:30-21:00.   
 
19. Mötets avslutande  
Levi tackar och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
Levi Bergstedt, ordförande                                              Sofia Kamlund, sekreterare 
 
 
 
 
 
Anna-Lena Bellqvist, protokolljusterare 
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