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Styrelseprotokoll nr 9/22 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 24 augusti 2022 via Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JA) - vice ordförande  

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ), deltog fr.o.m. §6 

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK. 

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK 

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

 

  

Ej närvarande: 

Vilgot Klinthäll (VK) - ungdomsrepresentant 

Lina Eriksson (LE) – ungdomsrepresentant 

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Henrik Törnblom (HT) - sportchef  

  

 

§ 1 Mötets öppnande  

MH förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av sekreterare 

MP väljs till sekreterare. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs med tillägg. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

- Nr 7: Godkänns. 

- Nr 8: Godkänns. 

 

§ 5 Ekonomi 

- Via mejl togs enhälligt beslut av styrelsen den 2022-07-05 att boka en ny resa till 

World Games med tanke på den rådande strejken hos SAS då resan annars inte skulle 

blivit av. AA har begärt tillbaka pengarna för den första bokade resan och allt utom 

resebyråns arvode kommer betalas ut.  

- Inkommen balans- och resultaträkning godkänns.  
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§ 6 Rapporter/information från: 

- Tävlingskommittén 

KS informerar:  

o Göran Johansson har valt att avgå som domarbas efter säsongens slut i 

september. TK föreslår Kristoffer Thorell som ny kandidat. Förslaget 

godkänns. 

o TK har arbetat med övergångar mellan klubbar inför SM.  

o En fundering som TK har är om vi tackat nej till SM-veckan i Umeå 2023. 

Ännu har vi inte tackat nej, AA ska kontrollera när deadline för anmälan 

om deltagande är och meddelar KS om denna. Möjligheten att vara med på 

SM-veckan finns så länge det följer motionen om ett SM på två dagar som 

röstades igenom på Förbundsmötet 2022. Förbundsmötets beslut gäller tills 

dess att Förbundsmötet tar ett nytt beslut.  

- Utvecklings- & ungdomskommittén 

UN informerar: 

o Ungdomsläger: lägret som planerades den 23–24 juli i Boxholm blev inte 

av p.g.a. för få anmälda. Nytt läger planeras i stället den 1–2 oktober i 

Boxholm. Ett läger planeras i Härnösand den 24–25 september. 

o Sekretariatsutbildning: ska genomföras i samband med SM. Inbjudan kom 

tyvärr ut senare än planerat men det finns redan en anmäld deltagare till 

kursen.   

- Elitkommittén 

HT närvarar ej. DF informerar: 

o World Games: rapport från Terje Lien har inkommit till EK. Det återstår 

rapport från DF och HT. Det var en lärorik resa som de lämnat med 

blandade känslor. De uppsatta målen för mix580 uppnåddes tyvärr inte 

men över lag är de nöjda detta till trots.  

o VM: truppen är uttagen och det sista lägret är avklarat.   

- Generalsekreterare  

Rapporten godkännes. 

- Ordförande 

Rapporten godkännes. 

- Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

 

§ 7 Hemsidan 

Ett förslag är framtaget. UN har lämnat några synpunkter som ska åtgärdas innan hemsidan är 

redo för officiell publicering. Tidigast tas den i drift 6 september.  

 

§ 8 Utmärkelser 

UN har gjort sammanställning av det material som fanns sedan tidigare och MP har lämnat 

förslag utifrån detta. Förslaget antas och i enlighet med detta tas det sekreta utskottet bort. 

Mejlledes har styrelsen den 2022-08-09 beslutat att Löftadalens Dragkampsklubb tilldelas 

standar på sitt 50 års jubileum.  
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§ 9 Registerutdrag 

GF informerar att 7 av 30 begärda utdrag ej har lämnats. Utöver dessa ska det begäras in 

utdrag från ledare till ungdomsläger, domare och sekreterare som håller i utbildningar. 

 

§ 10 Tinget 

AA meddelar att det hittills finns ett tiotal anmälda. Ny påminnelse om anmälan skickas ut. 

Förslag på diskussionsinnehåll kommer diskuteras efter anmälningarna är inkomna men 

vardera kommitté skall ha utrymme för sina frågor. Sedan tidigare är det beslutat att det ska 

vara någon föreläsning som berör inkludering eller jämställdhet. MH bokar och vidare 

diskussion sker med KJ och GF om föreläsningens innehåll. GF går en utbildning om fem 

steg mot jämställdhet som berör diskrimineringsgrunder. 

 

§ 11 Övriga frågor 

- Arbetsbeskrivning internationell representant 

Godkännes och kommer läggas till i Organisationsplanen under Elitkommittén.  

- Elitplan 2022 

Har tidigare justerats via mejl. Godkännes.  

- RF förtjänsttecken:  

Utskick till distrikt och föreningar angående nomineringar till RF:s förtjänsttecken 

har inte skickats ut. Därför förflyttas deadline till den 15 september. AA skickar ut 

information angående detta.  

- Merchandise 

Arbetet med att ta fram t-shirtar med tryck har legat nere under sommaren p.g.a. 

semester. AA och KJ som ansvarar för området skall ta upp diskussionen igen.   

 

§ 12 Nästkommande sammanträde 

28 september kl. 19.00 via Teams. 

 

§ 13 Avslutning 

MH avslutar mötet.  

 

 

Datum: 2022-08-24    Justerat: 2022-09-28 

 

 

Magdalena Persson   Mats Hamberg  

Sekreterare    Ordförande         
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