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Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Godkendt uden bemærkninger

Budget 2017/Regnskab 2016
Selvom der er budgetteret med et underskud på ca. 100.000 kr., er forbundet trådt ud af 2016 med et
overskud på ca. 20.000 kr.
I 2017 er der sat 30.000 af til diverse småanskaffelser bl.a. tilføjelse til stævneprogram og et eventuelt nyt
lyssystem.
I forbindelse med udgifter til headcoach, skal der altid medtages en headcoach til stævner, og en løfter kan
ikke fungere som headcoach for sig selv.
Er der ved enkelte stævner ikke mulighed for at stille med en headcoach, må DSF undlade at deltage ved
pågældende stævne.

Beretning fra de forskellige udvalg
Stævneudvalg:
IPF har endnu ikke opdateret regelsættet for 2017, derfor er det ikke sendt ud til de danske løftere.
Der er tilmeldt 11 hold til division i vest, og 21 i øst.

Dommerudvalg:
Der er indstillet to dommere til international uddannelse ved EM i Thisted.
Danny M. beretter at der stadig mangler dommere til ER Open – det er op til stævnearrangøren at finde de
resterende.
IPF har endnu ikke opdateret regelsættet for 2017. Så snart det sker, vil de som sædvanlig blive oversat og
lagt ind på hjemmesiden af KB.
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Uddannelses- og breddeudvalg:
Peter A. beretter at ER equipment gerne vil stille lokaler til rådighed for et breddetræf med Kettlebell Sport
Danmark i foråret.
I samarbejde med øvrige specialforbund under KUF, vil der blive inviteret til en uddannelse for de frivillige
omhandlende klubkompetence.

Hjemmeside
Bestyrelsen vil se på, om der findes en IT-ekspert i klubberne, til at komme med endnu et sæt øjne på
emnet den nye hjemmeside.
Johnny Kosela er inddraget som en stor styrke i forhold til at vurdere DSF’s tilbud fra Pandiweb.

Kasserer. Er der emner?
Peter B. beretter at han har kontakt til en, som ønsker at stille op til valg som kasserer ved
repræsentantskabsmødet 2017. Muligvis indkaldes vedkommende til straks at indgå i bestyrelsen, hvis hun
er villig hertil.

Introduktion til ny strategiplan
Arbejdet med de 4 strategiske spor skal være færdigt den 31.5.2017, hvilket kræver en del mødeaktivitet i
DIF. Disse spor bliver en væsentlig del af den nye forbundsstrategiplan, som igangsættes i 2017.
Angående de strategiske spor nævnes herunder enkelte forhold:
•

Tre resultatmål pr. strategispor

Strategisk spor 1:
•
•

Hvilke krav skal der stilles til landsholdets løftere? Gerne noget som kan være med til at
udbrede/videregive sporten.
Kan man søge midler til hjælp til en sportschef?

Strategisk spor 2:
•

Mere kontakt til private centre, hvor de informeres om hvad Dansk Styrkeløft sport kan tilbyde

Strategisk spor 3:
•
•

Der skal fokuseres på samarbejde med skoler og gives idrætstilbud
Der skal være spænding og tiltrækkende elementer for de unge, både som løftere og tilskuere

Bestyrelsen sender uddybende punkter til Peter A. søndag d. 21. januar.
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Sponsorarbejde: Hvor står vi?
Alex T. udarbejder i samarbejde med Medieudvalget en plan for at skaffe sponsorer til forbundet. Klaus B.
kan kontaktes i spørgsmål om sponsorarbejde.

Stævneprotokol: Opfølgning fra sidste møde
Alex T. arbejder med stævneprotokol.

Kontrakt vedr. levering af medaljer
Bestyrelsen har erfaret at der stadig er småproblemer med medaljer, og derfor stilles følgende forslag til
repræsentantskabsmøde:
Kenneth. K varetager bestilling af medaljer fra firmaet Formo, for klubberne. Klubberne opkræves et fast
beløb pr. medalje som betales efterfølgende.

Pop-up bannere og skjorter
Peter B. informerer om at det tidligere tilbud ikke lever op til DSFs forventninger, og bestyrelsen ser derfor
på andre tilbud.

Dommere til private stævner - økonomi
De arrangerende klubber skal selv stå for dommerpåsætning og afregning deraf, men klubberne opfordres
til at leve op til de normale krav i forhold til korrekte dommere i forbindelse med rekordsætning etc.
Dommerudvalget skal se dommer- og indvejningsplan inden offentliggørelse. Selv om stævnet populært
kaldes et privatstævne, sker det dog i regi af DSF og forbundets regler.

Nyhedsbrev: Opfølgning på sidste mødes punkt
DSF afventer at hjemmesiden opsættes.
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Slogan for DSF
Bestyrelsen har modtaget 17 gode forslag til slogans. Bestyrelsen valgte at trække de stærkeste ord ud fra
de indkomne forslag, og dermed var der ingen klar vinder. Derfor blev der trukket lod blandt alle
forslagsstillere, og vinderen blev Lise Madsen.
Det nye slogan er:
Stærk, Ambitiøs og Ren!

Eventuelt
Klaus B. informerer om, at Eleiko har givet DSF et sponsortilbud – bestyrelsen overvejer tilbuddet.
(Ikke endelige) Forslag til repræsentantskabsmøde:
•
•

Beslutningen om at der kan dispenseres fra kvalifikationskrav til internationale stævner skal i
fremtiden træffes af bestyrelsen og ikke af udvalgene selv.
Der skal udarbejdes et forslag/diskussionsoplæg til repræsentantskabet, om hvordan der tiltrækkes
flere tilskuere til stævner

Kenneth K. genopstiller ikke som bestyrelsesmøde til repræsentantskabsmødet 2017, men er stadig
medlem af de nuværende udvalg og vil stadig varetage opgaverne dermed.

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 05.03.17 hos Kenneth K. efter DM i Tårnby.

