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Styrelseprotokoll nr 8/22 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 22 juni 2022 via Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ)  

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Henrik Törnblom (HT) - sportchef  

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK. 

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK. 

  

Ej närvarande: 

Jennie Andersson (JA) - vice ordförande  

Vilgot Klinthäll (VK) - ungdomsrepresentant 

Lina Eriksson (LE) - ungdomsrepresentant  

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

  

 

§ 1 Mötets öppnande  

MH förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av sekreterare 

MP väljs till sekreterare. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Ett tillägg görs till punkt 8: arbetsbeskrivning för internationell representant. 

Föredragningslistan fastställs med tillägg. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Kompletteringar och justeringar på föregående protokoll är begärda via mejl. Justerat 

dokument är ej utskickat till styrelsen. Detta ska justeras och skickas till styrelsen, tas därefter 

upp vid nästkommande styrelsesammanträde.  

 

§ 5 Ekonomi 

Inkommen balans- och resultaträkning godkänns.  

 

§ 6 Rapporter/information från: 

- Tävlingskommittén 

KS informerar om det fortsatta arbetet med den förändrade tävlingskalendern. Den 
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uppdaterade kalendern är utskickad. De arbetar med att göra ny budget utifrån dessa 

förändringar. 

- Utvecklings- & ungdomskommittén 

UN informerar: 

o Ungdomsläger: ett läger planeras den 23–24 juli i Boxholm.  

o Ungdomsting: ett ungdomsting, eller liknande format, planeras för att samla in 

ungdomarnas åsikter då det inte kan läggas i samband med Tinget på grund utav 

Viking Lines åldersgränser.  

o GENSB: trots hög efterfrågan på att GENSB-resa skall anordnas har det varit ett 

svalt intresse från ungdomarna. Det har inkommit ett antal anmälningar och vi 

kommer att skicka ett lag till tävlingen.  

o Sekretariatsutbildning: det finns för närvarande bara två ansvariga som kan hålla i 

utbildningen. Det är av största vikt att vi utbildar fler funktionärer. En ny 

utbildning planeras förmodligen till SM 3–4 september.  

- Elitkommittén 

HT informerar: 

o World Games: det sista administrativa arbetet pågår än. Visst problem med att få 

fram pass i tid föreligger.  

o VM: planeringen för resan pågår. 25 av 50 platser för resa med flyg har avbokats, 

istället planeras en resa med buss.  

o Inomhusdragkamp: ett läger planeras under hösten. Det finns pengar avsatta för 

inomhusdragkamp som kan användas för detta ändamål.  

o Bidrag och stöttning från RF: HT har haft kontakt med Liselott Olsson, elitchef på 

RF, angående fortsatt stöd. Vi behöver komplettera med Utvecklingsplan 2025. 

HT tar tag i detta och får hjälp av RF att lista ut vad som behöver göras och 

delegerar därefter ut ansvar till berörda kommittéer och personer inom förbundet.  

LÅL informerar: 

o Två av våra landslagsdragare har valts ut förvistelserapportering av WADA.  

 

§ 7 Fastställande av organisationsplan 

Sedan förgående möte har arbetsgruppen lagt fram ett bearbetat förslag som skickats till 

styrelsen. Under mötet beslutas att MP tilldelas arbetsområdet ”interna/externa dokument”. 

Inga övriga tillägg. Organisationsplanen fastställs men kommer att revideras efter behov.  

 

§ 8 Fastställande av instruktioner för: 

- Sportchef och elitkommitté 

Godkännes. 

- Tävlingskommitté 

Godkännes. 

- Utvecklings- & ungdomskommittén 

Godkännes. 

- Internationell representant 

Det har framkommit att det är många som inte vet vad den internationella representanten 

har för arbetsuppgifter. LÅL har gjort ett utkast på detta som skickas ut till styrelsen för 

revidering.  

mailto:anders.andersson@svenskdragkamp.se


Svenska Dragkampsförbundet 

Vallerviksvägen 3 

S-439 61 Frillesås 

 

Org. Nr. 814800-3992 

Tel. 070-3630986 

e-post: anders.andersson@svenskdragkamp.se  

 

 

§ 9 RF:s förtjänsttecken 

Ska delas ut på Riksidrottsmötet. Inför detta ska nomineringar skickas in. Vi skickar ut 

förfrågan om lämpliga kandidater till distrikt och föreningar. Förslag ska lämnas till styrelsen 

senast 1 september för att hinna begära eventuella kompletteringar. Deadline för nominering 

till RF är 1 oktober. UN får i uppgift att komplettera arbetsbeskrivningen för Sekreta 

utskottet. 

 

§ 10 Rapporter 

- Generalsekreterare 

Godkännes. 

- Ordförande 

MH lämnar muntlig rapport. Haft ett möte med Canon som kommer att trycka våra nya 

sponsorbrev när dessa är redigerade. Kommer skriftligt rapporteras till nästa 

sammankomsts rapport.  

 

§ 11 Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter inkomna. 

 

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

§ 13 Nästkommande sammanträde 

Nästa sammanträde är den 24 augusti kl. 19.00 via Teams.  

 

§ 14 Avslutning 

MH avslutar mötet.  

 

 

 

 

Datum: 2022-06-22    Justerat: 2022-08-24 

 

 

Magdalena Persson   Mats Hamberg  

Sektreterare    Ordförande         
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