Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. december 2014 kl. 11.00 i Aalborg
Deltagere: Klaus Brostrøm, Eva Buxbom,Jacob Beermann, Henning Thorsen, Peter Bøgh, Peder
Hindborg, Peter Andersen og Jan V. Vestergaard.
Referent: Eva Buxbom
Pkt.1 Bemærkninger til sidste mødereferat
Ingen bemærkninger til referatet.
Pkt.2 Opfølgning på sidste mødes beslutninger

•

Sponsor
o Udviklingskonsulenten Peter Andersen har arbejdet videre med at udarbejdelseen
skabelon til søgning af sponsorater til klubber. Han har vurderet, at en sådan
skabelon ikke skal ligge på DSFs hjemmeside, men kan blive tilsendt ved personlig
henvendelse fra klubberne. Udover at få tilsendt skabelon vil Peter også stå til
rådighed med korrekturlæsning samt eventuelle rettelser ved udfærdigelse af en
sponsoransøgning i klubregi.

•

Under dagsordenens punkter og orientering fra de forskellige udvalg, vil der blive fulgt op
på de resterende beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Pkt.3. Regnskab
Regnskabet blev gennemgået.
Pkt.4. Orientering fra de forskellige udvalg:
1. Dommerudvalget
Peter Bøgh bestod den internationale dommerprøve i starten af november.
2. Stævneudvalget
Alex G. Thorsen har fået opgaven at stå for afsættelse af stævner, hvilket har gjort det
væsentligt nemmere.
Vurdering af udgifter til medaljer samt en revurdering af situationen er nødvendigt, da
udgiften i fremtiden ellers vil blive for høje.
Personlig kontakt til klubberne i form af telefonopkald, har været en effektiv måde at følge
op på manglende betalinger. Dette har Henning Thorsen og Alex G. Thorsen stået for.

Det blev prioriteret, at det var vigtigt at fremhæve og fastholde de krav, der er i forbindelse
med afvikling af stævner. På DSFs hjemmeside er der en tjekliste, som er meget relevant at
henvise til.
Tidspunktet for uddeling af pokal for årets bedste m/k løfter blev diskuteret. Dog var der
enighed om, at holde fast i de nuværende ordninger.
3. Masterudvalget
Der er blevet indkøbt landsholdsdragter for 11.000 kr. til masters løfterne.
4. Medieudvalget
Har arbejdet på opgaver, der vil blive gennemgået under punkter på dagsordenen.
5. Breddeudvalget
Der er blevet afhold flere breddetræf, men desværre har der ikke været særlig stor
tilmelding.
6. Antidoping udvalget
Anti Dopingudvalget ændres til:
Der afholdes møde d. 12. december i Anti Doping Danmark. Der er taget mange tests,
formentlig flere end sidste år. Det nøjagtige antal opgives på næste bestyrelsesmøde. Der
tages tests både ved stævner og uden for konkurrence, både på løfterens bopæl og
arbejdsplads. Der er sket en bedre spredning af tests.
7. Eliteudvalget
Der er af KB udarbejdet et forslag til et talentudviklingsprogram, som drøftes på mødet i
Eliteudvalget den 20.12.
8. Peter Andersen udviklingskonsulent
Den første kontakt til klubberne har været svær, men efterhånden som Peter Andersen
(PA) har været rundt i klubberne, er klubberne blevet mere bevidste om hvad der arbejdes
med i forbundet og hvad PA kan bruges til.
PAs arbejdsopgaver med fx skoleprojekter er blevet lagt ud på hjemmesiden, hvilket har
gjort hans rolle mere synlig.
Vigtigheden af at projekter og initiativer kommer ind over Peter og bestyrelsen, blev
understreget. Dette er ekstremt vigtigt, da aktiviteterne derved kan komme ind under
fordelingsnøgle og give et økonomisk tilskud. Der vil blive sendt en opfordring til klubberne
om at inddrage udviklingskonsulent mere.
Der vil blive arbejdet for flere uddannelse både i øst og vest.
Der er kommet 2 Kettlebellklubber ind under DSF.

Der bliver arbejdet på at starte en styrkeløftklub i Sydvestjylland.

Pkt.5. Indkomne forslag
1. Stævnekontrakt
Der blev stillet forslag om en stævnekontrakt, hvor klubber først modtager penge efter et
stævner er afviklet på tilfredsstillende. Dette skulle sikre bedre afholdelse af stævner.
Punktet om først at betale penge efter er velafholdt stævne blev afvist, men ikke ideen om
en stævnekontrakt. Dog blev det forslået at klubberne, der afholdt stævner kunne være
ude i bedre tid, så gode lokale kunne sikres. Der blev lagt vægt på, at alle stævner er
vigtige, dog kunne der forventes højere krav til DMA.
2. Afholdelse af uofficielle konkurrencer, med deltagere ud fra.
Dette forslag blev afvist, da der findes diplomstævner. Derudover afholder nogle klubber
klubstævner og julestævner. Dette er muligheder, som alle klubber kan bruge.
3. 6 måneders – reglen ved rørende deltagelse i stævner.
Der blev stillet forslag om at afskaffelse af 6 mdrs. reglen kunne blive taget op på
kommende R-møde. Motivationen bag forslaget var, at reglen var hæmmende for nye
styrkeløftere, der gerne vil i konkurrence. Da det reelt kunne drejede sig om de helt nye
klubber, mente bestyrelse, at det ikke havde relevans at fremsætte dette som forslag. Dog
var man i bestyrelsen parat til at drøfte en eventuel særregel for helt nye klubber.
4. Ændring angående betaling og registrering af licens
Der er sket ændringer af betaling for deltagelse ved stævner. Betalingen sker nu to gange
om året.Hver klub får tilsendt en mail, om hvor meget de skal betale. Dette sker ca. 1.7. og
1.12.DSFs kasserer vil fremover følge nomineringslisten, og ud fra disse se hvor mange
løftere hver klub stiller med. Herefter får hver klub tilsendt en mail, om hvor meget de skal
betale. Denne ændring gør det mere overskueligt og sikre, at alle betaler. Hvis der ikke
bliver betalt, kan den pågældende løfter ikke stille op til næstkommende stævne.
Bestyrelsen var enige om fordelen ved denne ændring.
5. Forslag angående lovligt udstyr pr. 1.1.2015
Danmark, repræsenteret af Peter Bøgh og Klaus Brostrøm, har ved kongressen d. 2.
november 2014 kæmpet en brav kamp mod de nye regler om godkendt udstyr, men
desværre var de i undertal, og reglen blev vedtaget af IPF. Det betyder, at Danmark
internationalt, indtil til andet bliver vedtaget, skal overholde IPFs nye liste over godkendte
produkter. Dog vil det nye vedtagne forslag ikke have noget betydning nationalt, da der vil
blive fremsat et forslag om en dansk særregel ved R- mødet. Særreglen vil fastslå, at
nationale stævner ikke er underlagt IPFs nye lister over godkendt udstyr. Der vil sige, at så
længe man deltager ved nationale mesterskaber, er der ingen ændre i forhold til udstyr.
6. Sammenlægning af stævner

Klaus Brostrøm havde flere udmærkede forslag, der vil blive afleveret til stævneudvalget,
som vil arbejde videre med sammenlægningen. Dette vil blive fremlagt ved næste
bestyrelsesmøde.
7. Forslag om større beslutningsgrundlag til diverse udvalg, således at alt ikke skal
fremlægges ved REP- mødet.
Forslaget blev drøftet, og bestyrelsen var enige om, at regler og vedtægter vedrørende
stævner er vigtige at få fremlagt ved REP mødet. Hvis forslag om større
beslutningsgrundlag til diverse udvalg skulle tages op igen, kræver det et mere konkret
forslag. Hvis der kommer et mere konkrete forlag, vil det blive drøftet ved næste
bestyrelsesmøde.
8. Information på hjemmesiden. Kan vi opdele info anderledes, så vigtige info om
aktiviteter, der kræver tilmelding, står længere tid på siden.
Nyhedsfeed’en skulle være længere, og vigtige dokumenter/informationer skal låses fast,
således de ikke bliver skubbet ned af mindre vigtige ting. Eva skulle tage en snak med
Johnny om at få det sat det i værk.
9. Hvordan kan diverse stævner blive lige attraktive at afholde?
Der var her ikke tale om brug af flere penge, men en mere retfærdig fordeling.
Der var enighed om, at det kunne forekomme problematisk, at der var så stor forskel på,
hvor meget der kunne tjenes på de forskellige stævner. Divisionsstævner var stævner, der
var mindst fordelagtige at afholde rent økonomisk. Stævneudvalget vil fremlægge et oplæg
til næste bestyrelsesmøde.
10. Feedback på følgeseddel til udstyr
Jacob havde udarbejdet et forslag til en følgeseddel kombineret med registrering via sms,
der skulle være medvirkende til at udstyret ikke blev spredt og man vidste hvor det var.
Følgesedlen blev godkendt, men i stedet for smser, er Peter Andersen nu ansvarlig. Det
blev besluttet, at der skulle være to sæt udstyr, da det kunne forekomme, at to stævner
blev afviklet over samme periode. Til opbevaring af udstyr vil der blive indkøbt to kufferter.
Ved overdragelse af udstyr, skal modtageren tjekke, at alle dele er der og stå til ansvar for
rapportering af eventuelle mangler til Peter Andersen. Jacob vil undersøge de billigste
muligheder for nyanskaffelser.
11. Feedback på udkast til introduktionsvideo
På opfordring af bestyrelse har Jacob udarbejdet en introduktionsvideo. Den blev rost og
grundlæggende godkendt. Dog var der enighed om, at den sidste del godt kunne krydres
med flere film af styrkeløftere i aktion, da det blev for inaktivt kun med speaker. Jacob har
ikke flere filmoptagelser af danske løftere, men var klar på at indføre de sidste rettelser
inden for nærmeste fremtid, hvis der blev sendt flere filmoptagelser af danske løftere. Eva
vil være behjælpelig med dette sammen med resten af bestyrelsen.

12. Feedback på udkast til brochure
Udkastet blev umiddelbart godt modtaget, dog manglede der lidt mere information.
Derudover skal målgruppe samt informationssituation defineres tydeligere. Dette vil Eva og
Peter Andersen arbejde videre på.
13. Gennemgang af diskussionsoplæg i forhold til sponsor og reklame på hjemmeside og
facebook
Der var enighed om, at der ikke skulle gøres brug af reklamer eller sponsorer ved
nyhedsbreve eller nyhedsrullen.
Derudover skulle vi følge IPFs retningslinjer, om at reklamer ikke måtte være stødende.
Der blev aftalt minimumsbeløb for at arbejde med sponsor og reklamer, da det ellers
skaber for meget arbejde i forhold til indtjening.
I forhold til inhabilitet var der enighed om, at hvis man var ejer, medejer eller er i familie
med personer, der har reklamer og/eller- sponsoraftaler med DSF, kunne man ikke deltage
i endelig beslutninger.
Ud over overstående punkter gav bestyrelsen medieudvalget frie hænder til at arbejde
videre med reklame- og sponsorområdet.

14. Landsholdssamling ansvarlig, er der udarbejdet og underskrevet en kontrakt med
Mathias for de kommende år?
Det blev besluttet, at Klaus Brostrøm ville informere om, hvor lang til Mathias er forpligtet
til at stå for samlingerne på landholdet.

Pkt.6. Evt.
1. Jane Aaberg, den kommende RAW landsholdstræner. Er dette informeret ud?
For at der ikke opstår forvirring og uvished om RAW landsholdet og Janes Aabergs rolle,
vil Klaus Brostrøm sende information ud på hjemmesiden om hvilke aftaler og kontrakt,
der indgået.
2. Rekorder ved stævner
Der kan godt sættes RAW-rekorder ved udstyrsstævner, men ikke med skæve tal. Dvs.
rekorder skal sættes med et multiplum af 2,5 kg. I RAW-konkurrencer kan der sættes
rekorder, som ikke er et multiplum af 2,5 kg i den kategori, stævnet omhandler. Dvs.

hedder konkurrencen DM senior, kan der kun sættes rekord med et skævt tal i
seniorklassen - og det samme gælder ved udstyrskonkurrencer. Jævnfør IPF's regler.
Rekord sat ved DM bænk i Rødby anerkendes derfor ikke. Ovennævnte vil blive
specificeret i forbindelse med stævnereglerne for 2015.KB står for dette.

3. T-shirt – konkurrencen
T-shirt konkurrence er afsluttet, og vi takker for indsendte forslag. Vi har dog valgt, at
forsætte med at bruge den nuværende T-shirt.
4. Internationale stævner
DSF ser gerne, at der afholdes internationale stævner i Danmark, men kontrakterne skal
være mere givtige for forbundet.

Kommende bestyrelsesmøder
D. 8. februar 2015 kl. 11.00 Kristinevej 2, 9000 Aalborg.
D.9. marts 2015 efter DM A
D. 19. april klokken 11.00 Kristinevej 2, 9000 Aalborg

