Referat, styremøte i Styrkeløftregion Vest, 14.09.16
Tidspunkt:
Sted:
Fremmøtte:

1900
Møterom, Haukelandshallen
Bård A. Havneraas, Kim Eikefet, Unni Olsen, Mons Terje Skjelvik, Tor Engevik

Saksliste:

Sak 06/16: NM Benkpress UF 2016
Sak 07/16: Regnskap
Sak 08/16: RM 2016
Sak 09/16: RM 2017
Sak 10/16: Midler og aktiviteter
Sak 11/16: Diverse

Ad sak 06/16: NM Benkpress 3.-4. desember 2016
Kim redegjorde for arbeidet som er gjort til nå. Både hotell og bankett er ordnet med og innbydelse er
sendt ut. Tidligere har Bård ordnet med at vi får arrangere mesterskapet i Haukelandshallen, på bane 3, og
at vi får bruke boden i Vestibylen til diverse salg. Kim foreslo fordeling av diverse oppgaver. Disse blir som
følger; Bjørgvin SK tar seg av oppvarmingsområdet (styrketreningsrommet), samt klargjøring av garderober,
bevertningsområde for dommere m.fl., plakater og henvisninger. Odin SK har ansvaret for rigging av stevne
arena, løfteplatting og klargjøring av dette. Stiller med to benkpresser for løfting samt høydesetting.
Bryggen SK har ansvaret for salg i boden i Vestibylen. Står for innkjøp og salg i denne. Bård har ansvar for
produksjon av t-skjorter, program, og verver eventuelle sponsorer til disse samt stevnearena. Bård inviterer
aktuelle til å ha salgsbod i stevnearena.
Styret besluttet å forandre på programmet slik at det foreløpige oppsettet blir slik: alle veteraner og alle i
åpen klasse løfter lørdag, junior og ungdom løfter søndag. Merk at vi vil anstrenge oss for å få det slik at
samtlige løfter lørdag.
Ad sak 07/16: Regnskap
Det er sendt ut faktura på innbetaling av klubbavgift. For øvrig er vedtaket om denne nevnt i referat fra
regionstinget 2016, så denne burde klubbene være klar over fra før. Skal betales av alle klubber.
Ad sak 08/16: RM 2016
Erfaringer fra årets RM. Årets regions mesterskap ble arrangert på en god måte. Det er alltid noe å rette på
til neste gang. Vi kan nevne at ved innveiing så skal den/de som ikke klarer vekten på første veiing da
bakerst i køen. Dette skal vi sørge for går rett for seg ved neste anledning. Samarbeidet på årets RM har
vært godt og alle involverte klubber har gjort en god innsats. Honnør til disse!
Ad sak 09/16: RM 2017
Regionen skal utlyse RM 2017. Disse blir som følger; RM styrkeløft og benkpress med utstyr i et stevne. RM
klassisk styrkeløft og klassisk benkpress i egne stevner.
Ad sak 10/16: Midler og aktiviteter
Bård søker NSF om midler til trener 1 del 2 kurs, dommerkurs, arrangement kurs (PowerliftingLive), klubb
besøk og to ungdoms samlinger.

Ad sak 11/16: Diverse
Ingen saker.

Bård A. Havneraas
Referent

