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Styrelseprotokoll nr 7/18 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 oktober 2018. Telefonmöte. 
 
Närvarande:   

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

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
 Jennie Andersson (JA) - vice ordförande 

  Jonas Persson (JPr) 
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 6/18 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi – OK 
 
MH och AA har haft ett telefonmöte med Uffen Rehde och vi avvaktar med 
vidare kontakt då vi inte tror han kan hjälpa oss i dagsläget.  
 
MH och AA informerade om RF bidragen 2019. RF:s förslag är oförändrat 
jämfört med 2018. Vi beviljades ett extra bidrag för vår ansökan om 
omvärldsbevakning landslag Dam och Herr. 30000 kr.  

 
Gällande årets Genomlysning av några av våra föreningar så har RF meddelat att 
vi nu har 23 godkända föreningar. Vi måste vara 25 godkända föreningar för att 
få fullt bidrag. Vi hävdar att vi har 25 föreningar som bör vara godkända och 
kommer att uppvakta RF i ärendet. Nytt förslag gällande medlemskrav och 
bidrag kommer från RF för beslut på RIM 2019.  
 
§ 3. Tävlingskommittén 
PD informerar om Tävlingskommitténs arbete. Telefonmöte 1/10.  
 
PD och AA sätter ihop inkomna diskussionsunderlag och skickar ut till alla 
innan Tinget 27-28 oktober i Jönköping.  
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§ 4. Elitkommittén 
Då inte Sportchef HT närvarar utgår info. 
  
Gällande Anti-dopingarbetet så tas det upp på nästa möte då JA inte närvarade. 
 
Lars-Åke Lindh vill ha in utvärderingen av VM som han skickat ut till några. 

 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Ingen info i JPr frånvaro. 
 
Ungdomstinget arrangeras i samband med Tinget och Dragkamp 2025. Gällande 
Dragkamp 2025 så kommer föreningarna att få utvärdera sina handlingsplaner 
för 2018 och revidera för 2019. 
 
GENSB Möte i Folkstone, England 7-9 december. AA åker och försöker få med 
sig någon.   
 
§ 6. Rapporter 
Idrottskonsulent rapport, GS rapport och ordförande rapport var utskickade.  
Inga fadder rapporter har inkommit före mötet. CH lämnade rapport muntligt på 
mötet.  

 
§ 7. Övriga frågor 
Styrelsens åtgärdsplan gicks igenom och justerades.  
Fadder arbetet diskuterades och MH uppmanar igen ledamöterna att försöka fixa 
detta till nästa gång då det är oerhört viktigt för vår överlevnad.  
 
Styrelsen har sedan förra mötet tagit beslut via email att projektanställa en 
kommunikatör fram till mars-april 2019. Marie Louise Bergh.  
 
MH tog upp frågan om hur våra bilder lagras. Styrelsen beslutar att LP köper in 
en hårddisk och placerar bilderna där. 

 
§ 8. Kommande möte 
Tinget 27-28 oktober 2018 i Jönköping. 
Fysiskt styrelsemöte 24-25 november i Frillesås. Start 10.00 lördag avslut med 
lunch söndag. 
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§ 9. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 

Datum: 2018-10-20   Justerat 2018-10-27 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


