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Dagsorden til Bestyrelsesmøde 6.12.2020
Afholdes på: Rind Plantagevej 3F 7400 Herning mødestart 9.30.
Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen og Niels
Christian Dall.
Afbud: Jørgen Rasmussen
Referent: Peter Andersen
1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Referat er godkendt uden bemærkninger
2. Økonomi og budget
Der var en kort orientering om vores økonomi. Der har kun været begrænset brug af midler siden sidste
møde, som blev gennemgået.
3. Refusion
Ansøgninger om kompensation i forbindelse med Covid-19 blev gennemgået og behandlet. Vi opfordrer
fortsat klubber til at søge midler fra relevante puljer i andre organisationer med henblik på at styrke
klubbens økonomi.
Ansøgning om kompensation for tabte indtægter ifm. afholdelse af stævne er modtaget og behandlet.
4. Stævner 2021
Hvis det er muligt i henhold til gældende retningslinjer for aktiviteter i sportens verden vil stævner afvikles
som planlagt ifølge terminslisten.
Der mangler en klub til afholdelse af division i Øst.
Divisionsturneringen 1. runde rykkes til lørdag d. 20. marts.
Ifm. stævneafvikling skal der sørges for:
1.
2.
3.
4.

større afstand mellem indvejninger
Mere styring med folk i opvarmningsområdet.
Færre personer i grupperne.
Tilføjelse af en teknisk controller. Som sikrer overholdelse af retningslinjer

5. Landstræner
Stillingsopslag er udfærdiget og udgives efter eliteudvalgsmøde i IPF/EPF-regi samt i DIF og på jobindex.
6. Strategiske spor
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De indgivne strategiske spor blev kort præsenteret. Disse behandles i den kommende tid af DIF’s
bestyrelse, hvor de økonomiske rammer fastsættes.
7. Første evaluering på online stævner
Der har været 25 tilmeldte til onlinekonkurrencen og der ses positivt på dette. Tilbagemeldinger har blandt
andet gået på, at det er meget at stille op for ikke at få et gældende resultat. Mange har dog også ytret sig
positivt om endelig at kunne deltage i konkurrencer igen.
8. Beretninger fra udvalgene
Der er afholdt dommeruddannelse i Odense.
Der har været møde i medieudvalg med tildeling af ansvarsområder. Der vil fremadrettet blive arbejdet
mere med aktiviteter på sociale medier.
9. Udtagelser til internationale stævner
Det er vanskeligt at vurdere udsigten til internationale stævner i den kommende tid, men der forventes
udtagelse af løftere til landsholdet som vanligt.
10. Evt.
Der blev foreslået samarbejde med nordiske parter i styrkeløft om at lave vidensdeling.
Der er indgået aftale om VM Styrkeløft 2022 mellem DSF og Tårnby Styrkeløft Klub.
Næste møde:
6/2-21 kl. 10.00 hos Henning T.
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