Protokoll Stockholms Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte
Datum: 30/1 kl 19:00 Plats: Teams
Närvarande: Helena Havlund (HH), Emma Engdahl (EE). Daniel Selander (DS), Davd Englund
Gross (DEG) och Erling Åkesson (EÅ)
Inbjuden gäst: Gabriella Pröckl, RF-Sisu Stockholm (GP)
1.

Mötets öppnande. HH öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.

Val av justerare.
Mötet valde EE att justera.
Sekreterare.
Mötet valde EÅ till sekreterare.
Godkännande av dagordning.
Mötet antog förslaget till dagordning.
Genomgång av föregående protokoll.
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
Boka in två datum för seminarium ang barnkonventionen och registerutdrag
Mötet beslutade att hålla två utbildningar i och runt frågan om barnkonventionen. Den
första utbildningen den 15 april om registerutdrag och den andra utbildningen den 20
maj om barnkonventionen. Bägge utbildningarna är mellan kl 19-20. Det återstår att lösa
de praktiska frågorna kring denna utbildning. Utbildningsansvariga får jobba.
Bilägger en länk om registerutdrag..

3.
4.
5.
6.

https://www.rf.se/contentassets/235dcf2eb2c04819b625c4f2511b877e/lathund-registerutdrag-if.pdf

7.

Introduktionsutbildning för tränare
Informationsblad om utbildningen
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisuiu/tranare/dokument/infoblad-grund-tranarutb.-2018.pdf
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

Vi beslutade om att hålla en introduktionsutbildning om tränarens roll och ansvar i
samarbete med RF-Sisu. Den ska hållas två gånger under våren. Målgrupp är
nuvarande och blivande tränare från 15 år. Datum: 29 april 18-20 och 27 maj 18-20.
Även här måste utbildningsansvariga hålla ihop det praktiska.
8.

Läger Vi fick information av GP om möjligheten till finansiering av distriktsläger. RF-Sisu
Stockholm kan ge bidrag kan för stöd med ledararvode om det sker tillsammans med
annan idrott. Återstår att ta reda på mer om detta. En idé är att ha prova-på-läger.
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9.

10.
11.

12.

Svenska TFs Årsmöte 2021
Frågan om vem eller vilka som ska representera Stockholmsdistriktet på förbundets
årsmöte har delegerats till distriktsstyrelsen från årsmötet.
Mötet beslutade utse Helena Havlund till representant.
Det har inte inkommit några motioner till förbundets årsmöte. Propositionerna är
sedvanliga från förbundsstyrelsen om årsavgift, styrelsearvode och anpassningar i
stadgar för att hänga med i de ändringar som sker i RF´s stadgar. Mötet gav Helena
förtroende att agera på årsmötet i april 2021.
Övriga frågor
Det fanns inget väckt förslag om övriga frågor
Nästa möte
Förslag finns om onlinemöte söndagen den 18 april kl 17. HH ansvarig för kallelse.
Mötet avslutades.
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