Dansk Styrkeløft Forbund
Repræsentantskabsmøde
23. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 23. marts 2014
Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.

Valg af dirigent; Bestyrelsen foreslog Søren Lind, som blev valgt uden modkandidater. Søren
startede med at konstatere at Repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne.
Peder Hindborg blev i fraværet af Tina valgt som referent.
Prøvning af mandater: De fremmødte klubber havde samlet 36 stemmer, samt bestyrelsens 5 stemmer, i alt
41 stemmer. Ved ændringsforslag til vedtægterne skal der være et flertal på 2/3 af stemmerne.
Formandens beretning: Var fremsendt til klubberne skriftligt
Der var følgende kommentarer til formandens beretning:
Hvordan ser samarbejdet ud med ADD? Der er en generel oplevelse blandt repræsentantskabet at der kun
bliver taget test til stævner og at man ser mindre til ADD end tidligere. Der er samtidig en tendens til at
ADD kun går efter motionister når de besøger klubberne. Forbundet oplever et godt samarbejde med ADD
men har ikke nogen direkte indflydelse på antallet dopingprøver hverken i klubber eller til stævner.
Der er et ønske om at man lægger mere information ud på hjemmesiden der skal udbrede kendskabet til
styrkeløft som sport. Dette er allerede nævnt i handleplanen i forbindelse med ansættelsen af
udviklingskonsulenten.
Ikke flere kommentarer.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Udvalgsberetninger
Ingen kommentarer

Godkendelse af regnskabet
Kommentarer til regnskabet:
Tilskuddet fra DIF har i de sidste par år været for nedadgående, men i 2014, sådan som det fremgår af
budgettet, er tilskuddet igen steget, fordi vi har fået flere aktiviteter med på fordelingsnøglen.
Fordelingsnøglen er afhængig af aktiviteter og medlemstilskud. Vi håber på at udviklingskonsulenten kan
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hjælpe os med at få et overblik over alle de muligheder der ligger inden for fordelingsnøglen og dermed
øge tilskuddet de kommende år.
Budgettet for indkommende licenser er mindre i 2014 end 2013. Det er fordi de tidligere har været svært at
gennemskue hvilke indtægter der tilhørte hvilke poster. Med de nye kontonumre er det fremover
nemmere at se præcis hvilke indtægter der tilhører hvilke poster. Peter forventer dermed færre indtægter
på licenskontoen.
Der er færre indtægter i 2014 fra tilmeldingsgebyrer. Det fordi man går ud fra at forslaget om at hele
tilmeldingsgebyret fremover går til klubben. Forbundet får dermed ikke længere 50 kroner fra hver
tilmelding.
Underskuddet i 2014 bliver dækket af de opsparede midler. Udgifterne skal bruges på ansættelsen af
udviklingskonsulenten. Dette er godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Aalborg. I
fremtiden skal udgifterne dækkes af et større tilskud fra DIF vha. flere medlemmer, større stævner og andre
aktiviteter der kan give tilskud. Dette er beskrevet i udviklingsstrategien.
Udgifterne til administrationen er steget betragteligt siden Horst blev afskediget. Udgifterne til
administration er ikke nødvendigvis udgifter til administration men er samtidig udgifter til ansættelsen af
udviklingskonsulenten. Udgifterne er godkendt ved ekstraordinær generalforsamling.
Udgifterne til bestyrelsen er overskredet. Det er primært pga. udgifter til foreningsbesøg der er blevet
overskredet. Der har dog også været flere møder afholdt i forbindelse med ansættelsen af
udviklingskonsulenten. Udgifterne til dommerudvalget er også overskredet. Udgifter til dommere er svære
at regulere da man altid vil undgå et aflyst stævne pga. for få dommer tilmeldinger. Derfor kan man der
være yderligere udgifter forbundet med at man henter dommere fra fx Jylland til stævner der afvikles på
Sjælland.
Er udgifterne til afholdelse af divisionsturneringen realistiske? Bestyrelsen vil tage tilskuddet til klubber der
afholder stævnet op til overvejelse.
Regnskabet er godkendt enstemmigt.
Budget til godkendelse
Budgettet blev godkendt med den ene ændring at hele startgebyret fremover går direkte til de enkelte
klubber.
Forslag til ændring i budget for masters – Tårnby Styrkeløftklub
Budget til masters godkendes med følgende beløb :
Deltager/doping gebyr 4 stævner4x8 personer (32) a´800.-kr 25.600.- kr.
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Head Coach (TVUNGET af IPF/EPF) 4 stævner stk 6000.- kr 24.000.- kr.
Dette er Ca pris til holtelværelse til Head Coach
Hvis Head Coach kan være dommer og derved opfylde den regel der gælder omkring dommer
gerning betales tillige rejsen. ( Dette er billigere da man så sparer et værelse til en dommer men
kun skal dække rejsen)
Møder i Mastersudvalg følger samme retningslinier som alle andre udvalg: diæter ,kørepenge
Der afholdes 3 årlige møder . 10.000,-kr.
I Alt 59.600,-kr.

Forslaget fra Tårnby er godkendt med 18 stemmer.
Midlerne findes ved at forøge beløbet til Mastersudvalget. Regnskabets resultat vil derfor være -232.265,00
i alt.

Indkomne forslag
Forslag 1 (§ 4. Optagelse og udmeldelse):
Slettes: Foreninger, som ikke har været medlemmer af D.S.F. de sidste 2 år, og som ikke
nyindmeldes ved kalenderårets start, skal betale 1/12 af årsafgiften pr. resterende måned i det
kalenderår, hvor indmeldelsen finder sted, inklusive den måned, hvor optagelsen godkendes. –
Tilføjes; En klub, som tilmelder sig DSF for første gang, skal ikke betale årsafgift det år, hvor
tilmelding finder sted. Alle andre betaler fuld årsafgift.
Motivation: Vi er i konkurrence med forbund, som ikke tager gebyr eller et meget lavt gebyr for
årsafgift. Da vi gerne vil have flere klubber i forbundet, finder bestyrelsen, at dette forslag er et
skridt i denne retning.
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Forslaget er godkendt med 31 stemmer.

Forslag 2 (§ 7 stk. 5):
Startgebyret fastholdes på kr. 200, men udbetales for hele beløbets vedkommende til
arrangørklubben. Nu går de kr. 50 til forbundet.
Motivation: Det er administrativt dyrt og besværligt at administrere kr. 50, hvorfor beløbet lige så
godt kan komme klubberne til gode.

Er enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 (§ 9 Bestyrelsens stk. 1. Sammensætning og valgår):
Nuværende regel: Bestyrelsen består af 6 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Foreslå ændret til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3
øvrige bestyrelsesmedlemmer. – Det nye menige medlem 3 vælges på lige årstal.

Er enstemmigt vedtaget.

Forslag 4:
4.1 (Følgende tilføjes unde § 5, Eksklusion og karantæne, som stykke 4):
En licensløfter under DSF får karantæne 1 år, hvis denne stiller op til konkurrencer under enten et
organiseret bodybuilding forbund, eller et organiseret stærkmandsforbund, herunder bodybuilder
forbund DBFF og IFDB, og stærkmandsforbund DFSA
Forslaget er faldet med 20 stemmer.
Det skal bemærkes at problemet omkring doping i Dansk Styrkeløft Forbund skal tages seriøst. Selvom
forslaget fra HSF er faldet vil det fortsat være et stort fokusområde for bestyrelsen.
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4.2: Stemmes om senere (Forslag 7)

Forslag 5:
Eftertilmelding og dobbelt startgebyr fjernes.
Slettes: Eftertilmeldinger accepteres kun, hvis de ikke volder problemer for arrangøren eller
forbundet, og kun mod indbetaling af dobbelt startgebyr. Hvis det dobbelte startgebyr ikke er
indbetalt samtidig med eftertilmeldingen, kan den pågældende forenings eftertilmeldte løfter(e)
ikke starte ved stævnet. Eftertilmeldinger kan ikke finde sted efter deltagerlistens udsendelse.
Motivation: Med det nye online tilmeldingssystem er der ikke længere mulighed for
eftertilmelding og derfor heller ikke for dobbelt startgebyr.

Enstemmigt vedtaget

Forslag 6:
DM B og C afskaffes, og kvalifikationskrav til DM-A samt DM bænkpres fjernes. Jævnfør A 5.
Forslag 6 deles op i to. 6.1 går på at DM-B og C afskaffes. 6.2 Går på at kravene til DM-a afskaffes.
6.1 Forslaget er vedtaget.
6.2 Forslaget er vedtaget.

Forslag 7 (4.2 HSF):
Ændring af forslag:
Gammel tekst: En løfter skal være registreret på DSF’s liste over forventede licensløftere i mindst tre
måneder inden det stævne, løfteren ønsker at deltage i.
Ny tekst: En løfter skal have været medlem af en klub under DSF i 3 måneder, før der kan ansøges om
licens, som træder i kraft 3 måneder efter registrering af ansøgning.
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Forslaget er vedtaget med 22 stemmer.

Forslag 8
Forslag til DSF’s repræsentantskabsmøde om ændrede holdpræmieprincipper.
Det foreslås, at holdkonkurrencer ved DM B, DM C, SM og JM afgøres ved anvendelse af Wilks-points i
stedet for det hidtil anvendte pointsystem. Således vil
formuleringen af ”Holdpræmie” vedr. disse stævner være:
”Holdpræmie tildeles til den eller de foreninger, hvis bedste 5 løftere, opnår flest Wilks-points.
I tilfælde af pointlighed, tildeles placeringspræmien til den forening, der har opnået fleste
førstepladser”
Forslaget omhandler kun SM og JM da DM-C og DM-B er afskaffet jf. tidligere forslag.
Er vedtaget med 18 stemmer mod 16

Forslag 9
Tårnby Styrkeløfter Klub stiller derfor forslag om, at køre udtagelser af de unge tilbage til ”det
gamle system”. Junior/sub-junior som løfter til internationale stævner, skal kun kunne udtages i
den kategori de tilhører, og ikke bliver udtaget til andre internationale stævner, fordi man her
vurderer der er en specifik satsning i forhold til medaljer. Undtagelsen kunne være ved
internationale stævner på hjemmebane, f.eks. VM bænk 2014 og EM bænk 2016.

Forslaget er vedtaget med 17 for og 14 imod. Forslaget træder i kraft pr. 1. 1. 2015.

Forslag 10
Helge Laursen gøres til æresmedlem af DSF
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
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Valg af bestyrelse
Klaus Brostrøm er valgt som formand uden modkandidater.
Eva Buxbom er valgt som sekretær uden modkandidater.
Peder Hindborg er valgt som næstformand uden modkandidater.

Der er to menige medlemspladser på valg. Kandidater:
Plads #1
Jacob Beerman er valgt som menigt medlem uden modkandidater.

Plads #2
41 stemmer i alt
Henning Thorsen stiller op
Jonathan Gonge stiller op.
Henning vandt valget med 25 stemmer mod 16 til Jonathan.
Kasper Thorup blev genvalgt til ordens- og amatørudvalget uden modkandidater.
Hans Jørgen Jørgensen blev valgt som suppleant til intern revisor uden modkandidater.

