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OBBC - Rugårdvej 23, 5000 Odense C
Lørdag den 5. januar kl. 11.00
Peter Andersen, Finn Nielsen, Janni Weinke, Channe Hviid
Janni Weinke & Channe Hviid

Dagsordre:
1. Livestream fra stævner
Her snakkes der om de forskellige former for livestream. Vi vender youtube, Twitch, X-split. Vi
beslutter, at tage kontakt til Hvidovre Styrkeløft Klub, som har haft erfaringer med Twitch – for
at høre nærmere.
Det er aftalt med Peter Andersen, at vi kan låne hans GoPro kamera til et par stævner – inden
vi indkøber nye kameraer til livestream. Vi har kigget på BRIO Logitech.
2. Hjemmeside, og reklamer på denne
V ønsker et mindre oprydningsarbejde på hjemmesiden, dette ønsker Janni Weinke at stå for.
Channe Hviid vil snakke med bestyrelsen om dette, da det selvfølgelig koster en smule penge.
Derudover ønsker vi en FAQ under ”vil du være styrkeløfter”. På forsiden ønsker vi minimere af
tekst, og links skal laves om til logoer. Betalende logoer / links koster 500 kr. årligt. Det er en
vurderingssag fra bestyrelsens side af hvem der må reklamere på siden.
3. De sociale medier
DSF skal stå for alle begivenheder på de sociale medier vedr. stævner. Vi har besluttet, at alle
stævner bliver oprettet i januar måned og lægger offentligt tilgængeligt på Facebook siden.
Instagram og Facebook kører som det skal. Vi får god respons. Vi har derfor besluttet at køre
story-takeover projektet igen. Projektet vil foregå i uge 7/8, 27, 28, 29, 30, 31, 32 og 42. Mail
vedr. takeover til sommer bliver sendt ud i april måned.
4. "Journalist ansvarlig" - kontakten imellem nyhedssider og stævner
Jeppe Frost har indsendt et forslag til medieudvalget vedr. en kontakt imellem forbundet og
nyhedsmedierne. Vi har besluttet at Peter Andersen sender navnene på de personer som skal
udenlands, til Janni Weinke – som så undersørger nomineringer og medaljemuligheder. Disse
informationer sender hun tilbage til Peter Andersen, som så tager kontakt til nyhedsmedierne.
Under mødet har Janni Weinke en mail korrespondance med DR sporten, som bekræfter han
kunne have interesse i disse informationer.
5. Diverse
Peter Andersen forslår, at der skal laves en ny og bedre folder omkring styrkeløft til klubberne.
Der bliver aftalt at Peter Andersen udarbejder teksten og videresender denne til Channe Hviid,
som laver et layout udkast til denne.
Peter Andersen forslår, at der skal lave en skabelon til en plakat – som kan bruges til reklame
ved stævner.

Der er løs snak omkring ideer vedr. konkurrence for tilskuer til stævnerne. Snakken
falder lidt til jorden da vi i forvejen har svært ved at holde folk til
præmieoverrækkelsen. Men intentionerne er gode.
Peter Andersen forslår, at der bliver udarbejdet et årshjul / årsplan for medieudvalget til 2020.
Det gør overskuddet nemmere, og hvis arbejdet en dag skal videregives, er der en køreplan.
Alle synes det er en god ide.
En løfter efterspørg en liste med sub-junior og junior landsholdsløftere på hjemmesiden. Denne
findes åbenbart ikke. Vi snakker om at en pdf fil med dem komplette landsholdsliste, kunne
være en god ide. Ideen vil vi give videre til Eliteudvalget.
6. Budget for 2019
Et udkast til et budget er blevet udarbejdet og vil blive forlagt bestyrelsen til godkendelse.

