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Referat fra bestyrelsesmøde den 14 januar 2012 kl. 10:00.
I mødelokal i Ålborg lufthavn
Tilstede: Lars – Helge – Tina – Klaus N –Klaus B
Dagsorden:



















Strategigennemgang og spørgsmålene fra "DIF's forbundsforhold". Der skal bruges 1-2 timer til
dette emne.
Diskussion af bemanding af bestyrelse og udvalg i DSF, hvor vi ikke har fået suppleret op - især med
henblik på det kommende rep. møde.
Forberedelse af repræsentantskabsmødet, evt. forslag fra bestyrelsen, ordstyrer, beretninger fra
udvalgene (især hvem skriver dem?), fremlæggelse af de nye strategier på mødet, samling af
dagsorden i ét dokument m.v.
Budget for 2012 og godkendelse af eliteudvalgets budget.
Fremlæggelse af regnskab fra kassereren.
Godkendelse i bestyrelsen af nye masters-regler m.h.p. rep. mødet.
Eliteudvalget redegør for ”RAW" i henhold til møde i eliteudvalget.
Stillingtagen til evt. afholdelse af VM open i 2015, som vi formentlig kan få overdraget af IPF
Opfølgning på klubbesøg / valg af BS medlem som skal have ansvaret for disse besøg.
Årets løftere
Nyt fra mødet med Anti-doping Danmark
DIF ophæver regel om tidligere dopingdømtes OL-deltagelse (mail fra Jørgen)
2012 er jubilæumsår (30 år). Giver dette anledning til nogen initiativer?
Organisering af DM i 2012. Bestyrelsen lovede på sidste rep.møde følgende: ”Bestyrelsen
udarbejder et forslag til, hvordan og eventuelt hvor DM i fremtiden skal afholdes.
Team Danmark: Skal vi efter udarbejdelse af en elitestrategi igen tage henvendelse til Team DK for
at prøve at opnå støtte?
Seminar i Fakse (kort orientering og gennemgang af evaluering)
Eventuelt

Ad pkt 1
Klaus gennemgik kort oplægget til forbundets strategi, og efter lidt diskussion blev det vedtaget at
bestyrelsen skulle komme med kommentarer eller ændringsforslag, hvorefter strategien ville bliver forelagt
på det kommende repræsentantskabsmøde.
Emner som blev berørt i forbindelse med diskussionen:
Vision – værdi – samarbejde & respekt – kvalitet & professionalisme – dialog & åbenhed – ambitioner &
vilje til satsning – etik & god sportsånd.
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Ad pkt 2:
Bestyrelsen gennemgik bemandingen af de udvalg der ligger under DSF, efter gennemgangen kunne det
konstateres at alle pladser mere eller mindre var besat.
Masterudvalget tilbydes en plads i breddeudvalget.
Ad pkt 3:
Der skal skrives beretninger for alle udvalgene under DSF, de enkelte formænd i udvalgene skriver disse.
Ad pkt 4:
Forslag til budget 2012 blev gennemgået, og med enkelte kommentarer som Klaus B fik skrevet ind i
budgetterne blev disse accepteret, og vil blive forelagt repræsentantskabet.
Ad pkt 5:
Kasseren gennemgik meget kort regnskabet frem til nu.
Ingen umiddelbare kommentarer til dette.
Ad pkt 6:
Godkendelse af nye Master-regler, punktet blev udskudt idet Master udvalget ikke havde haft afholdt
møde, DSF bestyrelsen ligger op til et møde den 3 februar 2012 klokken ca 16:30 i forbindelse med ER
Equipment 2012. Helge tager kontakt til Master udvalget for bekræftelse af dette møde.
Ad pkt 7:
Bestyrelsen havde en kort diskussion omkring RAW og mulighederne for at dette ville/kunne blive en del af
træning samlingerne og om det skulle ligges ind under Eliteudvalget.
Der arbejdes videre med dette emne i bestyrelsen.
Ad pkt 8:
DSF har fået mulighed for at afholde VM åben i 2015, og vi arbejder på at få VM 3 kamp 2015 til Danmark
og sondere terrænet for samarbejdspartnere.
Ad pkt 9:
Foreningsbesøgene blev gennemgået og det blev besluttet at der udarbejdes en samlet evaluering af disse
og at denne bliver lagt ud på forbundets hjemmeside. Lars har påtaget sig opgaven.
Samtidig blev det besluttet at der skal foretages en bedre fordeling af besøgende således at vi får dækket
alle klubberne under DSF. Lars udarbejder ny fordeling.

2012-01-14

Ad pkt 10:
Overrækkelsen af pokal til årets løftere sker ved efterfølgende DM i løfterens alderskategori. DVS.:
Årets løfter senior 3-kamp : Kåres ved DM-A. Herre/dame
Årets løfter junior og øvrige kategorier i 3-kamp.: Kåres ved DM-diverse
Årets løftere i enkeltdisciplinen bænkpres: Kåres ved DM i bænkpres.
Ad pkt 11 + 12:
Ændringer i DIF dopings politik afstedkommer ikke nogen ændringer i DSF’s dopingpolitik.
Ad pkt 13:
Bestyrelsen havde en snak om hvorvidt forbundets jubilæumsår (30 år) skulle fejres med nogen specielle
arrangementer, umiddelbart var der ikke nogen tanker i den retning.
Ad pkt 14:
Bestyrelsen udarbejder regler/krav i forbindelsen med afholdelse af DM stævner, disse regler skal følges
fremover og der vil blive taget højde for at disse regler bliver fulgt.
Reglerne bliver forelagt Repræsentantskabet.
Ad pkt 15:
Når forbundets strategiplan er vedtaget vil forbundet tage kontakt til team Danmark i forsøgte på igen at
opnå støtte.
Ad pkt 16:
Breddeudvalget gennemgik kort evalueringen fra seminaret i Faxe, deltagerne var meget positive overfor
seminaret men deltagerantallet var ikke stort.
Breddeudvalget vil fremover støtte sådanne arrangementer, men henstiller dog til at klubberne er mere
åbne overfor deltagelsen.
Rødby Styrkløft klub har kontaktet breddeudvalget med forslag om en række fælles arrangementer i 2012,
og breddeudvalget vil tage kontakt til Rødby for en nærmere snak om dette.
Alle arrangementer i Breddeudvalget vil blive offentliggjort på forbundets hjemmeside.
Pkt 17:
Bestyrelsen havde en snak om hvorvidt et nyhedsbrev ville kunne være en god ting, der arbejdes videre
med forslaget.
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Med venlig hilsen
Lars Berg Andersen
Sekretær DSF.

