Bestyrelsesmøde DSF Dec. 2015

Referat 13.12.2015
Tilstede: Klaus Brostrøm, Peter Bøgh Larsen, Jacob Beermann, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Elise
Thorsen, Alex Thorsen, Janni Weinke
Referent: Janni Weinke

Velkommen til to nye medlemmer af bestyrelsen
--Endelig godkendelse af sidste mødes referat
Referatet er endeligt godkendt.
Opfølgning på sidste mødes punkter: Bl.a. indkøb af pen, konkurrence om styrkeløftudstyr,
særlig indsats for at få flere klubber, revidering af stævneregler
- Pen er indkøbt.
- Spørgsmål om indkøb af konkurrence-udstyr skal tages op på næste møde - Jacob B. kommer med forslag
til budget som sendes til Peter B. L.
- Peter A. sender brev ud til diverse vægtløftningsklubber samt crossfitklubber i løbet af Januar.
- Regler omkring årets løftere skal måske ind under stævnereglerne, så der ikke opstår tvivl.
- Bilag til regler omkring præmier skal laves.

Eliteudvalg
VM bænk udstyr for juniorer, subjuniorer og seniorer lægges sammen med Masters stævnet i Rødby.
Anti-doping udvalg
Atleter på whereabouts-listen blev behandlet.
Stævneudvalg
Kenneth K. laver "årets løfter" opslag på hjemmesiden.
Masterudvalg
Kenneth K. har bedt om godkendelse af, at overskud på masterudvalgets budget for 2015 kan overføres som
ekstra til budgettet for 2016 med henblik på at få så mange deltagere som muligt med til VM masters
bænkpres i Rødby, hvilket blev afvist, da budget for 2016 skal godkendes på repræsentantskabsmøde.
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Medieudvalg
Alex T. arbejder på forslag til en ny stævneplakat som kan bruges som skabelon af alle klubber til diverse
stævner.
Jacob B. har set på ændringer til stævne program og hjemmeside, samt indhentet tilbud på disse –
bestyrelsen har besluttet at implementere disse ændringer.
Jacob B. informerer at Johnny gerne vil trække sig som webmaster efter repræsentantskabsmødet i marts.
Janni W, Peter B. L. og Jacob B. skal finde tilbud til løsning med opdatering af hjemmesidens opsætning,
med et budget på 15.000-20.000 kr. Krav til hjemmesiden skal være at den er brugervenlig og kan varetages
af flere webmasters.
Bestyrelsen beslutter at invitere klubberne til at melde ud, hvis de har bud på en webmaster, som vil hjælpe
DSF.

Foreløbigt regnskab v/Peter B. L.
Regnskabet ser fornuftigt ud. Der mangler stadig ca. 70.000 kr. til indbetaling i år, fx. klubbernes årsafgift,
kongrestilskud og licenser.
Peter B. L. kommer med budgetforslag for DSF i februar.
Peter A. har dobbelttjekket. om alle løftere har betalt licens, og rykker for betaling.

Budgetforslag fra Eliteudvalget
Deltagelse i WEUC forekommer ikke i 2016. De tre løftere, som evt. skulle have deltaget, er inviteret til
deltagelse ved EM i stedet for.
Budgetforslaget godkendes.

Orientering fra møde med ADD, herunder en dopingsag samt en drøftelse af, om vi skal gøre
noget yderligere i denne forbindelse, f.eks. over for vedkommendes klub. Endelig påpeger Alex
på vegne af AK Frem, at ADD ikke vil udlevere oplysninger om personer, som man kunne frygte
tager doping. Jeg taler med ADD inden mødet. v/Klaus B. Der blev orienteret om mødet. Jævnfør under udvalgsberetningerne. Klaus B. kontakter ADD angående Alex'
punkt.

Der fremlægges en antidopingpolitik til godkendelse i bestyrelsen, jævnfør bilag. ADD har sagt
god for den. v/Klaus B. Jævnfør bilag
Antidopingpolitikken godkendes.
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Endelig skal vi have behandlet en sag om udtagelse af Thomas Sørensen til EM bænk, hvor
eliteudvalget har sagt nej, og denne afgørelse har Jan Lyhne anket til bestyrelsen. Jævnfør
bilag.
Bestyrelsen erklærer sig enig i eliteudvalgets beslutning.
Udstyrsregler
Brug af udstyr i 2016:
Bestyrelsen i DSF har drøftet sagen om brug af udstyr i det kommende år. Den har besluttet følgende:
IPF's tekniske regler (inklusive godkendt udstyr) for 2016 vil, når de offentliggøres i januar, være gældende
med undtagelse af trikot og bælter, som blot skal overholde de tekniske reglers mål og specifikationer.
For løftere, som skal repræsentere Danmark, skal alle IPF's udstyrsregler overholdes, da det er en betingelse
for deltagelse i mesterskaber/stævner (f.eks. VM og EM) sanktioneret af IPF:
Dette betyder, at særreglen for Danmark angående trikot og bælter stadig gælder. Vi tager, ligesom vi har
skrevet de to sidste år, forbehold for, at situationen kan ændres. Derfor anbefaler vi stadig løftere, som skal
have nyt udstyr, kun at købe produkter hos de af IPF sanktionerede forhandlere.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde finder sted søndag d. 28. februar kl. 11.00, Fristrupvej 15 B, 9440 Aabybro.
Repræsentantskabsmøde finder sted søndag d. 27. marts 2016.

