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Styrelseprotokoll nr 7/22 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18 maj 2022 på Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JA) - vice ordförande  

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ)  

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Lina Eriksson (LE) ungdomsrepresentant  

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

 Vilgot Klinthäll (VK) ungdomsrepresentant 

 Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

Ulf Näslund (UN) ordförande UUK. 

Karl Svansbo (KS) ordförande Valberedning och TK. 

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes efter några tillägg. 

b. Styrelseprotokoll 6/22 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

- Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. Resultat- och 

balansräkning bilagas en gång per kvartal med start i detta protokoll. 

- Återstartsstöd omgång 3. RF har meddelat att vi får ytterligare ett 

Återstartsstöd för 2022 - 2023. 460 000 kr som kan användas hela 2023. 

Slutredovisning senast 1 mars 2024. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

- I KS frånvaro lämnas information av DF.  

TK har lämnat svar på förslaget för Organisationsplan 2022. Elitserien 3 20 

augusti har flyttats från Gotland till Frillesås. 

- SM 2022. KS har meddelat motionären om beslutet som styrelsen tog förra 

mötet. SM 2022 går i Brunnsberg den 3–4 september. Mer information 

kommer efter nästa TK möte. 

 

§ 4. Elitkommittén 

- HT närvarade ej, rapport lämnades via mail inför mötet. LÅL lämnar 

information från TWIF. LÅL inväntar svar från TWIF om omröstningarna på  
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motionerna som har gjorts via e-mail. Rapport från kongressen kommer när 

resultatet av e-mailröstningen meddelas. 

- Elitplan 2022. Förslag skickat till styrelsen inför mötet som bordlägger till 

fredag den 27 maj så att alla hinner granska dokumenten och lämna 

synpunkter via e-mail. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

- Information från KI i UN:s frånvaro. Inbjudan till GENSB resa utskickad. 

Egenavgift för resan 1000 kr/deltagare. Den sekretariatsutbildning som var 

utlyst till den 14 maj i Unnaryd blev inställd p.g.a. inga anmälda. 

- Ungdomsläger. Kommittén har börjat planera för läger i Boxholm. Två 

helger i juli är på förslag. 

- Nyhetsbrev. KI meddelar att nästa kommer i juni. 

- Hemsida. Offertförfrågan är skickad till det företag UN kontaktat tidigare. 

Beslut tas när vi fått offerten. 

- Registerutdrag. KI och GF har nu ansvar att syna registerutdragen. De flesta 

har visat upp sina utdrag, men några återstår. De som inte visar upp får inte 

behålla sina uppdrag. KI och GF arbetar vidare. Kontakt tas med de som inte 

visat upp registerutdrag.   

 

§ 6. Organisationsplan 2022 

- Arbetsbeskrivningar kommittéer. Gruppen för detta arbete har haft nytt möte 

efter förra styrelsemötet och skickade ut ett förslag till kommittéerna för 

eventuella kompletteringar och justeringar den 13 maj. UUK var nöjd med 

vad som stod på deras arbetsbeskrivning. TK hade ett par små justeringar 

som gjordes. EK lämnade in kompletteringar och justeringar till styrelsen 

den 17 maj. Arbetsgruppen får nu i uppdrag att diskutera EK:s förslag samt 

syna hela dokumentet snarast och i början på vecka 21 skicka ut ett nytt 

förslag till styrelsen för beslut via e-mail senast fredagen den 27 maj.  

 

§ 7. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 8. Tinget 29 - 30 oktober 2022 på Viking Line 

Inbjudan skickas ut snarast som information och påminnelser efter sommaren 

kommer att ske vid flera tillfällen. 

 

§9. Övriga frågor 

- Fadderskap/Fadderföreningar. Förslag skickades ut innan mötet och 

styrelsen tycker det var okej. AA kompletterar telefonlista och kontakter allt 

eftersom. 

- Inkludering. KJ informerar om detta ämne då hon är lite insatt och undrar 

hur vi går vidare. KJ och GF föreslås få ansvarsområde för  

 

 

 

mailto:anders.andersson@svenskdragkamp.se


 

 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

Svenska Dragkampförbundet 

Vallersviksvägen 3 

S-439 61 FRILLESÅS 

 

Org.nr. 814800-3992 

Tel. 070-3630986  

e-post: 

anders.andersson@svenskdragkamp.se  

Bankgiro: 5740-9658 

 

 

 

 

 

 

jämställdhet/inkludering vilket de båda accepterar. Styrelsen föreslår att ett 

av diskussionsunderlaget på Tinget skall vara inkludering. MH och/eller AA  

kontaktar RF och hör om de kan hålla ett inledande på Tinget i ärendet. Hur 

hanterar RF och andra SF detta med inkludering? 

 

§ 9. Kommande möte 

Nästa möte är den 22 juni kl. 19.00 på Teams. 

 

§ 10. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2022-05-18   Justerat 2022-08-24 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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