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Styrelseprotokoll nr 4/18 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 3 juni 2018. Telefonmöte. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
 Jennie Andersson (JA) - vice ordförande 

  Jesper Pettersson (JPt) 
  Carolina Hägerdal (CH) 

Joar Lönngren (JL) ung. repr. 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
Jonas Persson (JPr) 
Lovisa Persson (LP) 
Carolina Hägerdal (CH) 

  Sara Zäther (SZ) 
  Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr. 
  Joar Lönngren (JL) ung. repr. 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef 
 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 3/18 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell resultat och balansräkning OK. 
 
Idrottslyfts ansökningar. MH redogjorde för IL 2018. 80 000 kr kvar innan 
mötet. Styrelsen beslutar enligt MH förslag att dela ut 10 000 kr till Löftadalens 
DK för DragKampen att genomföra två gånger denna säsong. 5 000 kr delas ut 
nu och 5 000 kr efter två genomförda tillfällen. 

 
Förbundsbilar. Styrelsen har haft mailkonversation i ärendet och beslutar nu att 
skriva avtal om två förbundsbilar att finnas vi varje kansli för resor. MH 
ansvarar för avtalsskrivandet. 
 
§ 3. Tävlingskommittén 
FP info. 
TK har haft ett extrainsatt telefon möte i veckan som var angående att flera är 
rädda att vi tynar bort. Olika förslag har varit uppe och TK beslutade om vissa 
förändringar på telefonmötet. 
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Tinget 27-28 oktober beslutas läggas i Jönköping. AA bokar. 

 
§ 4. Elitkommittén 
När Sportchef HT inte deltog ingen info. 
  
JA höll en liten info om anti-dopingarbetet. Några föreningar har nu gjort 
vaccinera mot doping. 
 
LÅL hade lämnat in en rapport från TWIF kongressen alla hade läst och den 
godkändes. 
 
Funktionärer till VM i Sydafrika. LÅL uttagen som referee och evaluator, Göran 
Johansson är kallad som domare och Maria Pettersson samt Jonas Persson båda 
kallade till sekretariatsarbete. Styrelsen beslutar att de betalar 2 000 kr i 
egenavgift för deltagande. 

 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr. Inget direkt att ta upp. 
 
Ungdomstinget blev ju inställt i våras och LSO och JL jobbar vidare med att få 
till ett Ting under hösten. 
 
Svensk Dragkamp 2025. Nästa träff i samband med Tinget 27-28 oktober i 
Jönköping. Gällande den tänkta arbetsresan till våren så är den planerad till 
samma ställe som sist och blir från torsdag 28/3 (resdag) och måndag den 1/4 
(resdag).  
 
Utbildningar. Elittränarutbildning kan eventuellt hållas i höst. 

 
GENSB Möhnesee, Tyskland. JPet och AA kollar igenom hur många anmälda 
det blir kommande vecka.. 
 
§ 6. Rapporter 
GS AA, Idrottskonsulent MA och Ordförande MH hade lämnat rapporter till 
mötet och alla hade läst och tyckte de var bra. Inga frågor. Kompletterande info 
gavs för möte i Östergötland med SISU och Parasport. Dessutom kommer det att 
hållas en föreningskonferens om dragkampens överlevnad i Östergötland den 8 
september.  

 
§ 7. Övriga frågor 
Styrelsens åtgärdsplan diskuterades. Tyvärr hade inte alla gjort sina uppgifter. 
AA skickar ut checklistan där en lathund finns för faddrarna för arbetet med 
föreningarna. Dessutom bifogas ett excelark på vad föreningarna skall skicka in 
till förbundet. Årsrapporter och verksamhets berättelser mm. Föreningarna måste  
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ju ha koll på sina dokument då vi fortfarande är under genomlysning av RF. JL 
kompletterar JPet med fadder för Ydre DK. 

 
Organisationsplan/ansvarsområden. MH och AA kommer föreslå diverse 
hemside länkar för de ansvarsområden styrelseledamöterna har så de kan börja 
sätta sig in i deras ansvarsområden. 
 
Ansvarsområden: Mats Hamberg (Personal/arbetsmiljö, RF-SISU, Idrottslyftet, 
SM veckan Sundsvall) Jennie Andersson (Anti-Doping) Carolina Hägerdal (SM 
veckan Helsingborg, Jämställdhet/inkludering, Utbildning) Jonas Persson 
(Jämställdhet/inkludering) Sara Zäther (Utbildning) Lovisa Persson (Ekonomi) 
Jesper Pettersson (var ej med på mötet tilldelas senare.) Linnea Stenberg Olsson 
(Barn och Ungdom) Joar Lönngren (Barn och Ungdom)  
Ansvarsområden kan förändras eftersom. 

 
§ 8. Kommande möte 
Telefonmöte 12/8 kl. 10.00. 

 
§ 9. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 
 

Datum: 2018-06-03   Justerat 2018-06-10 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


