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           Förslag till föredragningslista. 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 

upprättade röstlängden 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Val av mötesordförande 

6. Val av protokollssekreterare för mötet 

7. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt 

erforderligt antal rösträknare 

8. Styrelsens förslag nr 1, rösträtt för föreningar. Ev justering av röstlängden 

9. Behandling av verksamhet och förvaltningsberättelser:  

       a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser för de gångna verksamhetsåren,  

       b) förbundsstyrelsen förvaltningsberättelser för de gångna räkenskapsåren,  

       c) revisorernas berättelse för samma tid,  

       d) lekmannarevisorernas granskningsrapporter  

10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning 

11. Behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordningen som sägs i 

2 kap. 2 §.  

12. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet 

13. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år 

14. Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av fyra år 

15. Val av två ungdomsrepresentanter (upp t om 22 år) för en tid av två år 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter,  

a) beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen                          

med personlig ersättare för en tid av två år 

      b) val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av två år 

17. Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av två år 

18. Beslut om val av ombud och erforderliga antal ersättare till RF-stämma 

19. Avslutning 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 

fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 
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Styrelsens förslag nr 1 till stadgeändring, rösträtt, vid förbundsstämman 26 

mars 2022. 

Bakgrund. 

Diskussioner i olika forum har skett när det gäller vilka som har rösträtt vid Svenska 

Dragkampförbundets stämmor, senast vid distriktsträffen 26-27 oktober 2021 i Helsingborg. I 

dagsläget är det distrikten som förfogar över rösterna och antalet bestäms av hur många föreningar 

som finns i respektive distrikt, max 12 röster/distrikt. 

  

Vi (i stort sett alla) har vid olika tillfällen betonat vikten av våra föreningar bland annat för att nå 

målen med Dragkamp 2025. Då borde väl också föreningarna få vara med och bestämma? 

I den bästa av världar har distriktet diskuterat med sina föreningar innan man skickar representanter 

till förbundsstämman men i takt med att vi blir flera föreningar kanske distriktsstyrelsen inte 

kommer att hinna med detta? 

  

Vid distriktsträffen i oktober 2021 tyckte samtliga att vi borde ge föreningarna rösträtt, att distrikten 

har ett antal röster oberoende av hur många föreningar som finns i distriktet och att 

ombudsröstning inte skall tillåtas. 

  

Det handlar inte om att ta bort rösträtten från distrikten utan att utöka rösträtten att även gälla 

föreningar som fullgjort sina skyldigheter mot förbundet. 

  

Styrelsens förslag till stadgeändring. 

• Varje förening som har fullgjort sina skyldigheter mot förbundet har en (1) röst. 

• Varje distrikt som har fullgjort sina skyldigheter mot förbundet har tre (3) röster. 

• Ombudsröstning är inte tillåtet.  

• Att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
  

Nuvarande lydelse 

4 § Rösträtt Vid förbundsmötet har distriktsorgan två röster för varje till förbundet ansluten förening 

inom distriktet, vilken senast den sista december har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot 

förbundet, och i förekommande fall mot DDF, dock högst 12 röster. Det åligger förbundsstyrelsen att 

upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för tiden 1 januari – 31december. 
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Förslag till ny lydelse. 

4 § Rösträtt vid förbundsmötet har distriktsorganen med tre (3) röster vardera om de fullgjort sina 

skyldigheter mot förbundet. Anslutna föreningar har en (1) röst vardera, om de fullgjort sina 

skyldigheter mot förbundet, och i förekommande fall mot sitt dragkampdistriktsförbund. Det åligger 

förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för tiden 1 januari – 31 

december. 

Ombudsröstning är inte tillåtet. 

  

Noteringar. 

Om förbundsstämman tillstyrker styrelsens förslag innebär det att närvarande föreningar kan delta 

med rösträtt under resten av stämman. 

För att kunna nyttja sina röster innebär det att distrikten måste delta med tre representanter och 

dessa kan inte samtidigt vara ombud för en förening. 

  

För styrelsen Svenska Dragkampförbundet januari 2022 

Mats Hamberg 

Ordförande 
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Styrelsens förslag nr 2, förbereda valen av valberedning, till Förbundsstämman 2022. 

  

I många organisationer brukar valen av valberedning för kommande mandatperiod skapa en del 

oklarheter. Vem/vilka ska förbereda valet av valberedning? I stadgarna finns det inget som reglerar 

detta. Styrelsen föreslår därför ett tillägg i förbundets stadgar där lekmannarevisorerna får i uppgift 

att förbereda valet av en ny valberedning. Fortfarande är det naturligtvis ombuden vid 

Förbundsstämman som väljer och nominerar kandidater till förbundets valberedning. 

  

Styrelsen för Svenska Dragkampförbundet föreslår följande tillägg (röd text) i förbundets stadgar. 

  

Nuvarande lydelse: 

  

4 Kap Revisorer och revision  

1 § Förbundets revisor  

Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas, i enlighet med lag och god 

revisionssed, av en auktoriserad eller godkänd revisor med revisorsexamen utsedd av årsmötet. 

Revisorn skall senast fyra veckor före stämman, efter verkställd revision, till förbundsstyrelsen 

överlämna sin revisionsberättelse.  

  

2 § Förbundets lekmannarevisor  

Förbundsstyrelsens lekmannarevisor skall årligen granska om förbundsstyrelsens verksamhet sköts 

på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, och om förbundsstyrelsens 

interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorn skall senast fyra veckor före stämman, efter 

verkställd granskning, till förbundsstyrelsen överlämna sin granskningsrapport. Lekmannarevisorerna 

skall också förbereda val av valberedningen och lämna sitt förslag till förbundsstyrelsen senast fyra 

veckor före stämman. 

  

För styrelsen Svenska Dragkampförbundet 

  

 Mats Hamberg 

Ordförande 
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Styrelsens svar på motioner 1-5 från Södra Dragkampdistriktet till 

Förbundsstämman 2022. 

  

Motion nr 1 från Södra Dragkampdistriktet. Fler landslag på VM/EM 

Motionären anser att vi skall gå tillbaka till att vi skall ha som mål att ställa upp i alla klasser om det 

är möjligt  

Motivering: Vi anser att fler dragare behöver känna på den atmosfär ett VM /EM innebär för att 

kunna tag steget och bli en bra internationell dragare i framtiden, även de äldre dragarna som har 

varit med en stund behöver stimulans och det får det genom att mäta sina krafter på VM/EM 

 

Förbundsstyrelsens föreslår 
Att Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens utlåtande 
över motionen. 
 
Förbundsstyrelsen utlåtande 
Elitkommittén har diskuterat motionen och delar motionärens uppfattning att bredda landslaget, 
vilket även är planerat att göra till kommande VM 2022. Tyvärr inte i den utsträckningen som vi 
skulle vilja, detta på grund av ekonomiska begränsningar. 
  

Motion nr 2 från Södra Dragkampdistriktet. Justering av Sportchefens 

arbetsbeskrivning. 
 

Motionären anser att Sportchefen skall vara en överledare för landslaget och se till att allt fungerar 

med resa, logi, material, sjukvård, massör mm Han/Hon skall naturligtvis vara bollplank till 

kaptenerna om det skulle behövas. 

 
Förbundsstyrelsens föreslår 

Att Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens utlåtande 

över motionen. 

  

Förbundsstyrelsen utlåtande 

  

Förutom det som framgår av Elitplanen, som revideras årligen, beslutade förbundsstyrelsen vid sitt 

sammanträde i Helsingborg 23-24 oktober 2021 att uppdatera arbetsbeskrivningarna för 

sportchefen och våra kommittéer (Elit, Tävling och Utveckling/Ungdom). Arbetet skall vara klart 

första halvåret 2022. Arbetsgruppen som har detta som sitt uppdrag bör få fria händer att föreslå 

arbetsbeskrivningar för Sportchef, Elit-, Tävlings- och Utveckling/Ungdomskommittéerna. 
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Motion nr 3 från Södra Dragkampdistriktet. Ett SM och flera byten 

Motionären tror att det blir bättre med ett SM än två, att vi har två SM nu det beror på att vi skulle 

vara med på SM-veckan på TV men nu är vi ju bortplockade från det så nu kan vi gå tillbaka som det 

var innan  

Motivering: Vi spar både tid och pengar för klubbarna med ett SM. Man kan väga in på fredag med 

domare från förbundet och tävla lördag och söndag Vi tror på ett SM där man väger in på plats från 

fredag klockan 12.00, man kan naturligtvis även väga in lördag eller söndag om man så önskar.  Att 

väga in på plats på mästerskapen motverkar eventuella spekulationer om fusk med vikt. Eftersom det 

då blir fler viktklasser tror vi att klubbarna ställer upp i ”fler” viktklasser när man ändå är på plats, 

vilket då leder till större antal tävlande lag i ALLA viktklasser.  

 Fler byten! SDDF önskar att det är 2 byten/viktklass. Vi tror att detta ger fler chansen att dra. Det 

blir även en naturlig utveckling för mixtävling om man kan byta 1 dam och 1 herr-dragare. Generellt 

anser vi att detta skulle utveckla dragkampen positivt. 

Förbundsstyrelsens föreslår 

Att Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens utlåtande 

över motionen. 

 Förbundsstyrelsen utlåtande 

Tävlingskommittén har diskuterat motionen och anser att den frågan bör behandlas av Tinget 2022 

och att någon förändring inte skall ske under tävlingssäsongen 2022. 

  

Motion nr 4 från Södra Dragkampdistriktet. Ungdomsklasser. 

Motionären anser att om vi ska rädda ungdomsdragkampen måste vi agera nu. Vi tror inte att vägen 

till framgång är att ha 640 kg i ungdomsklassen med 9-10 dragare det blir högst tre lag som det ser 

ut nu i Svensk dragkamp Vi måste gå ner till en viktklass med högst 5-6 dragare då tror vi att det blir 

fler lag och fler klubbar som kan få ett ungdomslag 

Förbundsstyrelsens föreslår 

Att Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens utlåtande 

över motionen.  

Förbundsstyrelsen utlåtande 

Tävlingskommittén har diskuterat motionen och anser att den frågan bör behandlas av Tinget 2022 

och att någon förändring inte skall ske under tävlingssäsongen 2022. 
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Motion nr 5 från Södra Dragkampdistriktet. Elitserien. 

 

Motionären anser att vi måste ändra Elitserien. Den kan inte se ut som den gör med fyra mixklasser. 

Vi tror på en herr(480kg) och en damklass(400kg) med 6 manna lag en ungdomsklass (450kg) 5-6 

dragare och en vanlig mix 580 alternativ 6 manna mix 435kg Gör vi på detta vis blir det troligen fler 

lag med på tävlingen och många matcher, man kan titta lite utomlands ex. på Italien och Irland som 

har lyckats vända en trend genom att dra med 6 manna lag och nu är mycket bättre som nation. 

 

Förbundsstyrelsens föreslår 

Att Förbundsmötet beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till styrelsens utlåtande 

över motionen.  

  

Förbundsstyrelsen utlåtande 

Tävlingskommittén har diskuterat motionen och anser att den frågan bör behandlas av Tinget 2022 

och att någon förändring inte skall ske under tävlingssäsongen 2022. 
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   Södra Dragkamp Distrikt Förbund 

Halland – Småland – Skåne – Blekinge 

c/o Stefan Klinthäll  

Vederslövs Bergagård 

355 94 Vederslöv 

070 – 280 36 80 

stefan@klinthall.se 

 

 

 

Motioner till SDF årsmöte 2022 

 
1. Fler landslag på VM/EM 

Vi anser att vi skall gå tillbaka till att vi skall ha som mål att ställa upp i 

alla klasser om det är möjligt 

Motivering: Vi anser att fler dragare behöver känna på den atmosfär ett 

VM /EM innebär för att kunna tag steget och bli en bra internationell 

dragare i framtiden, även de äldre dragarna som har varit med en stund 

behöver stimulans och det får det genom att mäta sina krafter på VM/EM 

 

2. Justering av Sportchefens arbetsbeskrivning 

Vi anser att SC skall vara en överledare för landslaget och se till att allt 

fungerar med resa, logi, material, sjukvård, massör mm 

Han/Hon skall naturligtvis vara bollplank till kaptenerna om det skulle 

Behövas. 

 

3. Ett SM 

Vi tror att det blir bättre med ett SM än två, att vi har två SM nu det beror 

på att vi skulle vara med på SM-veckan på TV men nu är vi ju 

bortplockade från det så nu kan vi gå tillbaka som det var innan 

Motivering: Vi spar både tid och pengar för klubbarna med ett SM. Man 

kan väga in på fredag med domare från förbundet och tävla lördag och 

söndag 

Vi tror på ett SM där man väger in på plats från fredag klockan 12.00, 

man kan naturligtvis även väga in lördag eller söndag om man så önskar. 
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Att väga in på plats på mästerskapen motverkar eventuella spekulationer 

om fusk med vikt. 

Eftersom det då blir fler viktklasser tror vi att klubbarna ställer upp i 

”fler” viktklasser när man ändå är på plats, vilket då leder till större antal 

tävlande lag i ALLA viktklasser. 

Fler byten! SDDF önskar att det är 2 byten/viktklass. Vi tror att 

detta ger fler chansen att dra. Det blir även en naturlig utveckling för 

mixtävling om man kan byta 1 dam och 1 herr-dragare. Generellt 

anser vi att detta skulle utveckla dragkampen positivt. 

 

4. Ungdomsklasser 
Skall vi rädda ungdomsdragkampen måste vi agera nu. Vi tror inte att 

vägen till framgång är att ha 640 kg i ungdomsklassen med 9-10 dragare 

det blir högst tre lag som det ser ut nu i Svensk dragkamp 

Vi måste gå ner till en viktklass med högst 5-6 dragare då tror vi att det 

blir fler lag och fler klubbar som kan få ett ungdomslag 

 

5. Elitserien 
Den kan inte se ut som den gör med fyra mixklasser. Vi tror på en 

herr(480kg) och en damklass(400kg) med 6 manna lag en ungdomsklass 

(450kg) 5-6 dragare och en vanlig mix 580 alternativ 6 manna mix 435kg 

Gör vi på detta vis blir det troligen fler lag med på tävlingen och många 

matcher, man kan titta lite utomlands ex. på Italien och Irland som har 

lyckats vända en trend nom att dra med 6 manna lag och nu är mycket 

bättre som nation. 
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 Valberedningens förslag till årsmötet 2022-03-26 

Styrelse  

Ordförande  Mats Hamberg  Härnösand  2 år (omval)  

Ledamot  Jennie Andersson  Älvdalen  2 år kvar  

Ledamot  Karolina Ivarsson  Enköping  2 år kvar  

Ledamot  Daniel Fornstedt  Älvdalen  2 år kvar  

Ledamot  Karin Jacobson  Kode  4 år (nyval)  

Ledamot  Göran Fransson  Romakloster  4 år (nyval)  

Ledamot  Ulf Näslund  Timrå  4 år (nyval)  

Ungdomsrepresentant  Lina Eriksson  Fjärås  2 år (nyval)  

Ungdomsrepresentant  Vilgot Klinthäll  Vederslöv  2 år (nyval)  

Revisorer  

Revisor (Auktoriserad)  Therése Jonasson  Göteborg  2 år (nyval)  

Revisorsersättare 
(Auktoriserad)  

Andreas 
Johansson  

Göteborg  2 år (nyval)  

Lekmannarevisor  Hans Carlsson  Göteborg  2 år (omval)  

Lekmannarevisorsersättare  Lars-Åke Lindh  Mjölby  2 år (omval)  

Avgående Styrelsen  

Ledamot  Carolina Hägerdal  Växjö  

Ledamot  Jonas Persson  Halmstad  

Ledamot  Jesper Andersson  Frillesås  

Ungdomsrepresentant  Lina Lindquist Olsson  Älvdalen  

Ungdomsrepresentant  David Fors  Fjärås  

Avgående Revisorer  

Revisor (Auktoriserad)  Mona Granath  Trollhättan  

Revisorsersättare 
(Auktoriserad)  

Lena Gustafsson  Trollhättan  
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Övriga kandidater  

Ledamotskandidat  Hanna Håkansson  Stenungsund  

Ledamotskandidat  Ann-Heléne Winroth  Hovmantorp  

Ledamotskandidat  Magdalena Persson  Jönköping  

Ledamotskandidat  Jesper Andersson  Frillesås  

 

Valberedningen hade ett inledande möte och sedan skickades en förfrågan ut till klubbarna. 
Förfrågan mailades till ordföranden för samtliga klubbar. Därefter hade valberedningen möten där vi 
gick igenom alla kandidater för de olika posterna. Ovan är valberedningens förslag till årsmötet.  
 
Vid protokollet:  
Karl Svansbo,  
Ordförande Valberedningen Svenska dragkampsförbundet. 


