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Styrelseprotokoll nr 5/18 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 augusti 2018. Telefonmöte. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
  Jesper Pettersson (JPt) 
  Carolina Hägerdal (CH) 
  Lovisa Persson (LP) 

Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr. 
Inge Pettersson (IP) Ordförande valberedningen 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
 Jennie Andersson (JA) - vice ordförande 
Jonas Persson (JPr) 

  Sara Zäther (SZ) 
  Joar Lönngren (JL) ung. repr. 
   

§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 4/18 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell resultat och balansräkning OK. 
 
Idrottslyfts ansökningar. MH redogjorde för IL 2018. Styrelsen beslutar enligt 
MH förslag att dela ut 8400 kr – hur mycket bidrag de får från Halmstad 
kommun till Simlångsdalens IF för Plattformen utbildning mm. LP återkommer 
till MH med uppgift om kommun bidraget.  
 
Förbundsbilar. Leverans kommer att ske v.36. 
 
Brev från Uffen Rehde. MH info om brev som kommit där Uffen Rehde 
erbjuden att utbilda personer i förbundet för bättre kunskap om 
bidragsansökningar mm. MH kollar upp och återkommer. AA möjligtvis prata 
med andra förbund som anlitat hans hjälp. 
 
§ 3. Tävlingskommittén 
Fredrik Persson som varit ordförande i TK har avgått. Brist på tid. Ny 
ordförande skall tillsättas av styrelsen. Styrelsen diskuterade ett namn som skall 
tillfrågas. AA får i uppgift att tillfråga personen. Styrelsen beslutar att om 
personen tackar ja så har vi en ny ordförande i TK. Besked vem det är meddelas 
om personen tackar ja. 
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TK har haft ett extrainsatt möte om SM på Gotland. Vi hänvisar till TK protokoll 
som gått ut via mail. 

 
Tinget 27-28 oktober. Styrelsen diskuterade förslag om att lägga ungdoms tinget 
samtidigt som Tinget.  Styrelsen tycker det är en bra ide. LSO får i uppdrag att 
få till detta tillsammans med JL. Kanske vi bör ändra åldersgränserna för 
ungdomstinget? Återkommer med detta på nästa möte. MH kontaktar RF:s 
ungdomsråd och hör om de kan vara närvarande och hjälpa till med 
ungdomstinget. AA bokar upp lokalerna. 

 
§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT info. 
  
Anti-dopingarbetet löper på och styrelsen kommer att behandla frågan ytterligare 
på ett fysikt möte i höst. Bla få till en handlingsplan och på sikt ett regelverk. 
Några föreningar har nu gjort vaccinera mot doping. De flesta landslagsdragarna 
har gjort ren vinnare också. MH uppmanar styrelsen att gå in och göra ren 
vinnare. 
 
Landslagen är nu anmälda till VM i Kapstaden, Sydafrika. Truppen togs ut nu i 
veckan som var. Truppen finns på hemsidan. 
LP uppmanar de som åker till Sydafrika att de måste sköta utlägg på sociala 
medier bla. HT och AA ser till att det sköts. 

 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Ingen info då JPr inte kunde medverka. 
 
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). MH 
har förhandsbokat för 50 personer. 
 
Inget U-läger i år. LSO och JL jobbar vidare och försöker få till läger framöver. 
HT meddelar att han kan hjälpa till och även få med sig meriterade tränare på 
detta. 
 
GENSB Möhnesee, Tyskland. Det blir ett lag som åker i år. Dragare från 
Brunnsberg, Hovmantorp och Löftadalen. AA och JPt håller i resan. 
 
§ 6. Rapporter 
GS rapport och ordförande rapport var utskickade. Inga frågor. MH meddelade 
att Idrottskonsulent rapporten behövde kompletteras så den kommer till styrelsen 
när den inkommit. Månadsmöte via Skype med de anställda kommer MH att 
hålla framöver. Kompletterande info gavs av MH för möte med en eventuell 
kommunikatör den 27/8. Inga fadder rapporter inkomna.  
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§ 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  
ju ha koll på sina dokument då vi fortfarande är under genomlysning av RF. 
Detta stod med på förra protokollet också och MH uppmanar ledamöterna att 
försöka fixa detta till nästa gång då det är oerhört viktigt för vår överlevnad. 

 
Avsägelser. Sara Säther har meddelat att hon inte hinner med styrelsearbetet och 
väljer då att kliva av. Styrelsen beslutar i samråd med IP ordförande i 
valberedningen att styrelsen adjungerar en person till ledamot på 
valberedningens förslag fram till nästa stämma 2020. Då görs ett fyllnadsval av 
ledamotsplatsen. 
 
Punkterna ”Former för tillsättning av poster” och ”Arbetsbeskrivningar 
personal” bordlägges till kommande möten. 
 
§ 8. Kommande möte 
Telefonmöte 9/9 kl. 09.00. 

 
§ 9. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 
 

Datum: 2018-08-12   Justerat 2018-08-20 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


