Referat af bestyrelsesmøde d. 19. april 2015
Tilstede: Eva Buxbom, Klaus Brostrøm, Peder Hindborg, Peter Bøgh, Jacob Beermann, Kenneth
Kyvsgaard og Alex Thorsen.
Referent: Eva Buxbom

1. Godkendelse af sidste mødes referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt
2. Regnskab/budget

Regnskabet blev gennemgået.
3. Opfølgning på sidste mødes beslutninger tages op under de relevante udvalg

4. Nye medlemmer vælges i udvalg samt udvalgs sammensætning bliver gennemgået.

De to nye bestyrelsesmedlemmer Kenneth Kyvsgaard og Alex Thorsen er blevet valgt ind i
følgende udvalg:
Kenneth Kyvsgaard er blevet medlem af stævneudvalget og masterudvalget og er af bestyrelsen
udnævnt som formand for både masterudvalget og stævneudvalget. Alex Thorsen er blevet
medlem af breddeudvalget og er af bestyrelsen blevet udnævnt til formand for breddeudvalget og
Alex forsætter i stævneudvalget.
Udvalgenes sammensætning:
Eva Buxbom har meldt sig ud af medieudvalget og blevet medlem af masterudvalget. Hun er stadig
medlem af breddeudvalget.
Peder Hindborg træder ud af medieudvalget og er blevet en del af stævneudvalget.
Kenneth Kyvsgaard er blevet valgt til medaljeansvarlig.
Ellers er sammensætningen af udvalg uændret.

5. Kort beretning fra hvert udvalg under DSF og forslag til diverse udvalg.

Breddeudvalget:



Region Nord
Kim Hjordt er blevet medlem af breddeudvalget. Breddeudvalget vil sammen med Kim
Hjordt undersøge muligheden for opstart af en region Nord/ Jylland, som kunne dyrke
talenterne i området, men også give nogle af de breddeløftere, som gerne vil lidt videre
bl.a. med feedback på deres træning, løft osv.



Der vil blive arbejdet på aktiviteter for bredden med inddragelse af frivillige kræfter.

Masterudvalg:

Der vil fremover blive arbejdet for et klart og gennemskueligt budget samt en struktureret plan
for headcoach ved internationale stævner, hvor det er et krav.

Uddannelsesudvalget:






Kurser i bestyrelsesarbejde. Peter Andersen er ved at undersøge muligheder og vil forventeligt
til efteråret kunne udbyde kurser relateret til bestyrelsesarbejdet. Dette laves i samarbejde
med de øvrige forbund i Kontorfællesskabet (KUF) i DIF.
Smertekursus er blevet afholdt med stor tilmelding og gode tilbagemeldinger
Kursus i Fysisk træning er ligeledes blevet afholdt med god deltagelse samt tilbagemeldinger
Det var ønskeligt med flere tilmeldinger på et kommende kursus i styrketræning og Peter Andersen
anmoder om, at der gøres opmærksom på dette kursus ud i klubberne.

Eliteudvalget:

Jane Aaberg er kommet rigtigt godt i gang som træner for landsholdet for klassisk styrkeløft.
Jørgen Rasmussen har overtaget Jan Lyhnes opgaver i eliteudvalget.

Stævneudvalget:



Anskaffelse af pen og mærkning af DSF’s udstyr. Kenneth undersøger om han kan skaffe en
pen. Hvis ikke indkøber Peter Andersen en og mærker alt udstyr til livestreaming-kassen



Undersøgelse af priser i forbindelse af køb to sæt udstyr og to kuffeter. Jacob har indkøbt
udstyr og Peter Andersen vil arbejde videre med anskaffelse af kuffeter til dette udstyr.



Ordning med at holde udstyret samlet ved DMA og DM RAW er gået tilfredsstillende. Det ene
sæt er samlet, og Peter arbejder videre på at samle det andet sæt. Ideen om, at en fast person
kan stå for stævneudstyret blev vendt, og Peter vil forsøge at arrangere dette.



Der er brug for et nyt dommerlys. De forskellige muligheder vil blive undersøgt af Klaus og
emnet vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde.



Der vil blive arbejdet mod en ensartet pris og en skematisk standardisering af medaljer.
Kenneth vil forsætte samarbejdet med Forma og undersøge muligheden for at
genforhandle de 1800 medaljer.



Der vil blive udviklet en ny stævneplakat i medieudvalget, da den tidligere plakat ikke
længere kan bruges. Alex vil hjælpe til med gode kontakter.



Der vil blive arbejdet videre ud fra tidligere arbejde med afholdelse af gode og velafholdte stævner
samt fordeling af medaljer.



Der vil blive udarbejdet et medaljeindkøbsskema i stævneudvalget, således at håndteringen af
medaljer i fremtiden kan gøres lettere. Kenneth vil tage kontakt til Forma og udvalget vil
udarbejde indkøbsskema, der skal skabe et bedre overblik.



GPS i udstyr i stævneudtyr vurderes ikke som en mulighed, da det er for dyrt, besværligt
og ustabilt.

Dommerudvalget:



Dommerudvalget har sendt mails ud for at sikre, at de dommere, der er registreret, er
aktive.



Der vil blive afholde kurser for A og B dommere

Medieudvalget



Eva og Peter har arbejdet videre på folderen, som blev præsenteret for bestyrelsen. Der
var umiddelbart tilfredshed med arbejdet, dog vil de sidste rettelser blive vendt i
medieudvalget og derefter snarest muligt lagt på hjemmesiden, således at den kan
downloades fra hjemmesiden. Peter Andersen vil også kunne præsentere folderen i de
samarbejder, hvor den er oplagt.



Der blev forslået en nyhedsfolder, der kunne lægges ud på hjemmesiden hvert kvartal, som kunne
downloades af interesserede og fx lægges ude i klubberne. De forskellige udvalg og klubber kunne
byde ind med indlæg og medieudvalget kunne være tovholder. . Et alternativ var kun at udsende
bladet én gang om året, formentlig sidst på året. Dette blev vendt og muligheden vil blive
diskuteret ved næste bestyrelsesmøde.

DIF kontakt og Internationalt arbejde



Klaus har rykket Ditmar fra IPF angående den skrivelse fra DIF´s jurist, som blev givet til IPF
under NM i Finland med henblik på en vurdering fra IPF's jurist. DIF's skrivelse gør
gældende, at IPF's krav til den enkelte atlets individuelle og personlige udstyr er en meget
indgribende ordning, som ikke holder. Klaus er klar til at rykke for et svar igen samt at tage
det op på EPF's kongres, hvis han ikke får et svar fra det juridiske udvalg.

Antidoping udvalget

Der bliver forsat lagt et stort arbejde i antidoping arbejdet, og der bliver kontrolleret og tester meget også
uden for konkurrence.
6. Indkomne forslag

A. Opfølgning på strategiplan samt tidsfrister og fordeling af vigtige opgaver.
Der blev gennemgået mission, vision, værdier samt strategiplan og strategiske mål.
Overordnet set var mange af målene nået og andre var godt på vej på at blive opfyldt.


Der var blevet optaget flere klubber, dog kunne antallet af medlemmer godt havde været
større.



Der skal arbejdes for en afdeling for børn og unge samt for at udbygge samarbejdet med
DIF i forhold til at udvikle en elitekultur. Derudover skal det undersøges, om der er behov
for at udvikle to elitetræningscentre i henholdsvis København og Jylland.



Der er udviklet en sund og god økonomi med nye kontorforhold og strukturer. Nyhedsbrev
er en del af vores strategiplan, som der skal arbejde på. Der udbydes kurser, og dette
arbejde vil forsætte under uddannelsesudvalget. Ifølge strategiplanen vil der blive arbejdet
for mulighederne for at komme i tv med gode og velafviklede stævner.



Udviklingskonsulenten Peter Andersen har arbejdet ihærdigt og godt med at udvikle dansk
styrkeløft, dog skal der arbejdes mere med ambassadører for sporten. Værdigrundlag
efterleves, dog skal der forsat arbejdes på at skabe klubber i områder i Danmark, hvor der
er langt mellem klubber. Der har været fortaget mange klubbesøg, men der skal stadig
arbejdes for nye tendenser, som kan være en fordel for styrkeløft. Der skal arbejdes for
bedre rekruttering af medlemmer og frivillige kræfter, hvilket Peter Andersen er i gang
med.
Der er stadig mulighed for, at masterløftere kan lave guld-, sølv- og bronzediplomkrav ude i
klubberne. Dette skal undersøges om der er en interesse for dette.
Der er blevet udviklet en pjece, som kan bruges til at fremme vores sport, men der skal
arbejdes mere med online medier, selv om medieudvalget er godt i gang bl.a. med
introduktionsvideo.
Der er kommet et rigtigt godt udbud af kurser, og der skal yderligere arbejdes hen imod en
klubtræneruddannelse. Derudover skal vi arbejde på at have et træningsprogram til nye
løftere.
Der skal arbejdes på at forny hjemmesiden.
Der skal arbejdes på at unge på, at 14-18-årige skal kunne dyrke andre øvelser end de tre
discipliner i styrkeløft ude i klubberne og til særlige arrangementer.
Vi skal arbejde videre på sponsoraftaler ude i de forskellige klubber
Der skal arbejdes på at uddannelseskalenderen strækker sig over et år.
Der skal arbejdes på en medieplan.
Samarbejdet i forhold til folkeskolereformerne er godt i gang i nogle få klubber.
Der skal arbejdes på idrætslejre.














B. Kongres i forbindelse EM 5.maj. Forslagene blev drøftet og diskuteret af bestyrelsen.

C. Ekstern kommunikation
Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer melder ikke noget ud ekstern, før det er blevet vendt
intern i udvalgene eller i bestyrelsen. Udvalg reagerer på situationer, der i styrkeløftverden
er problematiske for en større gruppe eller har et gennemgående problem. Der vil blive
lagt et link på facebook, der opfordrer til god tone og en sober debat. Hvis tonen bliver for
hård og ukonstruktiv, vil Jacob tage kontakt til den/de involverede person/personer og

eventuelt formanden for den klub personen/personerne er medlem af for at opfordre til en
mere konstruktiv og opbyggende debat.
D. BESTRONG blev optaget som ny klub i DSF

E. Der vil blive lagt vægt på at se på flere muligheder for personer, der kan indtræde i
udvalgene. Ved klubbesøg vil der blive opfordret til at deltage i det frivillige arbejde. Vi vil
også se på muligheden for at inddrage personer i små afgrænsede opgaver.

7. Næste møde d. 26.juli kl. 11.00 2015, Kristinevej 2, 9000 Aalborg. Næste møder?

8. Eventuelt. (Her kan der ikke træffes beslutninger, men orientering og debat kan finde
sted).

Der blev diskuteret løst og fast omkring stævneafvikling og stævneregler.
Flytning af dato for afvikling af ligastævne i august blev diskuteret, da dette betyder, at det nu er
sammenfaldende med afholdelse af landsholdssamling. Dette vil betyde at flere løftere ikke vil
kunne deltage. Stævneudvalget vil blive kontaktet med henblik på at finde en løsning.

