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Styrelseprotokoll nr 1/19 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12-13 januari 2019 på Clarion Hotel 
i Örebro. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jonas Persson (JPr) 

  Carolina Hägerdal (CH) 
  Lovisa Persson (LP) 
  Jesper Pettersson (JPt) 

Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr. 
  Karolina Ivarsson (KI) ung. repr. 

Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef (närvarande via Skype för info 
Elitkommittén) 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
Jennie Andersson (JA) - vice ordförande 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 

   
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 8/18 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Idrottslyftet. MH redogjorde för IL 2018. En del återrapporter väntas in inom det 
snaraste. De som inte lämnat in återrapporter kontaktas. 

 
AA och MH informerar läget i genomlysningen av våra föreningar. De 
föreningar som haft större avvikelser under 2018 kontaktas nu av RF för 
komplettering. Styrelseledamöterna som är faddrar för dessa föreningar 
kontaktar föreningarna under kommande vecka för att kolla om de behöver hjälp 
med inskick mm.  
 
§ 3. Tävlingskommittén 
Ingen info då PD inte är närvarande.  
Revidering tävlingsbestämmelser. LÅL har påbörjat ett arbete med att revidera 
tävlingsbestämmelserna. De behöver bli tydligare och vissa saker står på flera 
ställen. En del saker står inte med alls. LÅL lämnar förslaget till TK som fattar 
beslut. Styrelsen kommer att godkänna efter TK beslut. 
 
Tävlingskommittén uppmanas lämna in budgetäskning för 2019. 
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§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT närvarar via Skype. HT har skickat ut en verksamhetsrapport till 
styrelsen via mail. HT redovisar en ojämnhet i landslaget både i träning och 
inställning, HT kommer därför att höja kraven på de aktiva. I och med detta 
finns risk att landslaget krymper och vi ställer upp i färre viktklasser för att höja 
nivån på landslaget. Styrelsen är införstådd med risken men är överens med HT 
att det är rätt väg att gå.	Förslag till Elitplan 2019 kommer på nästa möte. 
  
En antidoping plan är inlämnad till RF och vi fick den i retur med önskemål om 
komplettering. Ulf Näslund som numera är adjungerad i vår styrelse har gjort 
justeringar i planen och detta är utskickat till styrelsen som godkänner detta och 
vi skickar därmed in denna justerade Antidoping plan till RF. Ulf Näslund har 
tackat ja att sitta i vår Antidoping grupp tillsammans med JA, KI och HT. 
Styrelsen godkänner detta.  
 
Elitkommittén uppmanas lämna in budgetäskning för 2019. 

 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr. Kommittén håller på att titta på datum för vårens utbildningar. 
Inbjudningar kommer troligtvis ut i januari. 
 
LSO och KI redogör vad som sades på ungdomstinget i höstas och informerar 
vad de jobbar med nu. Planering av U-läger som skall arrangeras under året mm. 

 
Arbetsresan 28 mars – 1 april 2019. 50 deltagare anmälda i dagsläget. 50 platser 
förbokade. AA kommer nu att kontakta anmälda föreningar för namnsättning på 
deltagarna. 
 
Utvecklings- och ungdomskommittén uppmanas lämna in budgetäskning för 
2019. 
 
§ 6. Rapporter 
GS rapport och ordförande rapport var utskickade. Idrottskonsulent rapport 
skickades ut under mötet. Styrelsen hade inget att tillägga. Ordförande och 
Styrelseledamöterna lämnade muntliga fadder rapporter på plats.  
 
§ 7. Organisationsplan 2019 
Denna var utskickad innan mötet och Styrelsen beslutar enligt förslaget med 
några små justeringar.  

 
§ 8. Handlingsplan Styrelsen 
Handlingsplanen och åtgärdslistan gicks igenom och styrelsen inser att vi inte 
gjort riktigt allt tillfullo. Bla skötseln av fadderverksamheten. Handlingsplan och 
åtgärdslista bör justeras och påminnas om varje möte. 

 
 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svenska Dragkampförbundet 
Furets väg 4 
S-432 65 VÄRÖBACKA 
 
Org.nr. 814800-3992 
Tel. 070-3630986  
e-post: 
anders.andersson@svenskdragkamp.se  
Bankgiro: 5740-9658 

 
 
 
 
 
 

§ 9. RF remisser 
Remisser som kommit från RF skall besvaras i februari månad. Styrelsen 
uppdelad i två grupper utförde diskussioner under lördagen med 
anslutningsremiss och stödforms remiss. De redovisade sina funderingar och  
MH och AA satte ihop ett förslag till söndagens beslut. Styrelsen godkände detta 
och dessa remissvar kommer att skickas in tillsammans med svar på några 
övriga remisser bla. Stadgeändring, SISU och justering av Idrotten vill som vi 
ställer oss bakom i sin helhet. 

 
§10. Övriga frågor 
Utmärkelser/uppvaktningar. JPt informerade om arbetet med att se över 
utmärkelserna inom förbundet. Styrelsen ber JPt och Hans Carlsson att fortsätta 
arbetet med att få till kriterier för utmärkelserna och komma med ett förslag på 
kommande möte. 
 
§11. Nästa möte 
Söndagen den 10 februari kl.10.00 via Skype.  
 
§ 12. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 

Datum: 2019-01-14   Justerat 2019-01-18 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


