18. april 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 15. april 2012 kl. 13:30 i Aalborg
Fraværende: Afbud fra Lars Berg
Indledningsvis blev det nye medlem, Peter B. Larsen, budt velkommen i bestyrelsen.
Ad. 1. Opdatering af liste over DSF's udstyr. Hvem gør hvad? Lægges listen på hjemmesiden?
Klaus N. kontakter Erik Rasmussen for at få at vide, hvad der er købt hos ham de sidste år, og Helge checker
på det, der ligger i Horsens. Den opdaterede liste over udstyr lægges på forbundets hjemmeside, så
klubberne kan se, hvad det er muligt at låne ved stævneafholdelse.
Ad. 2. Opdatering af udvalg m.h.t. nye medlemmer. KB medbringer "listerne" fra repræsentantskabsmødet
Breddeudvalg: Nye medlemmer: Erik Simonsen, Peter Olsen, Peter Bøgh Larsen. Formanden for
breddeudvalget kontakter disse personer og aftaler nærmere angående arbejdet og også evt. deltagelse i
mastersudvalget. – I mastersudvalget taler Klaus N. med formanden for breddeudvalget om at indkalde
Horst Diter, Jan Sahlgren, Steen Wissing, Jan Vagn Vestergaard og evt. nogle af de ovennævnte nye fra
breddeudvalget til et møde.
Erik Simonsen har stillet sig til rådighed for ad-hocudvalget om udarbejdelse af håndbog om styrkeløft.
Klaus B. kontakter Erik S. angående dette arbejde.
Ad. 3. Kvartalsregnskab fra DIF Økonomi
Klaus N. havde kun haft kort tid til at kigge på kvartalsregnskabet, men sender regnskabet til bestyrelsen
hurtigst muligt. Samtidig sender kassereren en anvisning om, hvordan indbetalinger skal foregå, til Klaus B.,
som sender den ud til de postansvarlige. Problemet er, at det for ofte sker, at kassereren skal bruge meget
tid på at finde ud af, hvad det er, der er betalt for (unøjagtig information).
Ad. 4. Tilpasning af budgetter i relation til vedtagelser på repræsentantskabsmødet
Bestyrelsen vedtog, at Klaus B. foretager tilpasningerne og sender dem til de øvrige medlemmer.
Ad.5. Antidopingudvalget ønsker en drøftelse af vedtægternes bestemmelse om dopingdømte
masterløfteres deltagelse i internationale konkurrencer.
Reglerne for international deltagelse gælder som beskrevet og også for masters. På baggrund af et nyt og
lidt mildere syn på sagen fra WADA/og den danske NADO ønskes dette emne yderligere belyst på det
næste møde med Antidoping Danmark, hvilket evt. kan resultere i et forslag om ændring på det næste
repræsentantskabsmøde.
Ad. 6. Masterudvalget og dets manglende medlemmer og struktur. Hvad gør vi?
Jævnfør punkt 2.
Ad. 7. Generel opfølgning på repræsentantskabsmødet - herunder indkøb af projektor m.v.
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Peter B.L. undersøger prisen for indkøb af to projektorer. Helge kigger også på priserne. - Forbundet vil
anskaffe et yderligere dommerlys mage til det, hvor kortlysene rød, blå og gul ses på skærmen. En klub har
et sådant system på Sjælland, og vi undersøger først, om det kan købes.- Der skal ligeledes indkøbes en
bærbar computer med printer, som kan bruges i forbindelse med stævneafholdelse.- Tina kontakter Rune
angående opdatering af stævnestyringsprogrammet, ligesom vi har brug for et videokamera til at vise
konkurrencens udvikling på et lærred/en væg til orientering for evt. både publikum og løfterne. – Angående
selve afviklingen af repræsentantskabsmødet kan det konstateres, at det tog for lang tid, og forskellige
måder at løse dette problem på blev diskuteret og vil blive bragt i anvendelse på næste års møde.
Ad. 8. Korte beretninger fra udvalgene
Intet særskilt at notere her bortset fra det under punkt 2 nævnte.
Ad. 9. Orientering fra Helge om EM junior/subjunior og hvad bestyrelsens rolle heri bliver.
Helge L. gjorde rede for noget af forløbet ved EM, som har mange deltagere. Klaus B. skal bruges som
speaker og Tina som dommer. Peter hjælper til ved dopingkontrollen som ”chaperone”. Klaus B.
undersøger, om WADA vil bevilge plakater, m.v. og T-shirts til de danske subjuniorer og juniorer samt deres
trænere. Kampagnen hedder Play True.
Ad. 10. Datoer for kommende bestyrelsesmøder:
11. august i Aalborg Lufthavn kl. 10.00 og samme sted den 21. oktober kl. 10.00
Ad. 11. Eventuelt
Helge L. og Klaus B. har netop deltaget i et møde i det nordiske styrkeløft forbund (NPF). Generelt gælder
det, at alle nationerne satser meget på subjuniorer og juniorer ved NM. På den kommende kongres, hvor
der ved NM konkurreres på seniorplan, vil de nærmere retningslinjer for det nordiske samarbejde blive lagt
frem til vedtagelse. Strukturen ønskes så simpel som mulig. Også spørgsmålet om RAW blev diskuteret, og
Sverige, Finland og Danmark ser mere positivt på denne konkurrenceform end nordmændene lige her og
nu. Også dette emne tages op på kongressen. – Yderligere vedtog man på mødet i NPF, at der indledes
politisag mod den svensker, som har været årsag til økonomiske problemer. En bank i Sverige finder
dokumentation frem fra de seneste år, så det med tydelighed fremgår, hvor mange penge, der er
forsvundet.
Med venlig hilsen
Klaus Brostrøm
DSF’s bestyrelse.

