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Styrelseprotokoll nr 2/19 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 10 februari 2019 på Skype. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JA) - vice ordförande (Med på telefon) 
Jonas Persson (JPr) 

  Jesper Pettersson (JPt) 
  Karolina Ivarsson (KI) ung. repr. 

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef  
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
Carolina Hägerdal (CH) 
Lovisa Persson (LP) 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr. 
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

   
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 1/19 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Bokslut och Verksamhetsberättelse. Bokslutet godkändes och Föreslagen 
verksamhetsberättelse justerades och godkändes. AA skickar ut för påskrift 
innan det lämnas till revisorerna. 
 
Budget. Så fort vi fått in alla budgetäskningarna från kommittéerna kommer JPt, 
MH och AA ta fram ett budgetförslag. 
 
Idrottslyftet. MH informerar att Idrottslyftet 2019 är öppet för ansökan. 

 
AA och MH informerar läget i genomlysningen av våra föreningar. De 
föreningar som haft större avvikelser har kontaktats av RF för komplettering. 
Några fler föreningar kommer förmodligen att godkännas och ihop med de nya 
föreningarna skall vi vara över 25 godkända föreningar. Svar väntas från RF i 
mars. 
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§ 3. Tävlingskommittén 
Info PD.  
Individuella SM i Sundsvall blev ett lyckat arrangemang.  
TK hade telefonmöte för ca 2 veckor sedan då de diskuterade budgetäskningen. 
Bör komma in till kansliet i dagarna. 
 
§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT lämnar info. Upplägget för landslags säsongen kommer vara i stort 
sett likadan som föregående år. Budgetäskning är inskickad till	kansliet.  
 
Antidoping. En justerad antidopingplan är inskickad till RF. De har inte 
återkopplat och då bör den vara godkänd. 
 
Förslag till Elitplan 2019 har skickats ut till styrelsen och några justeringar görs. 
Styrelsen fastställer Elitplan 2019. Bilagor kan komma att justeras senare. 
  
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr. Telefonmöte hölls i januari. Kommittén har fastställt datum för 
utbildningar och inbjudan kommer att komma ut. Ungdomsläger kommer att 
hållas tre gånger under året. Mars, juli och september/oktober. 
Budgetäskning är på väg in. 

 
Arbetsresan 28 mars – 1 april 2019. Föreningarna håller på att namnsätta sina 
platser. MH och AA informerar ytterligare om tänkt program och resor. 
 
§ 6. Rapporter 
GS rapport, idrottskonsulent rapport och ordförande rapport var utskickade. 
Styrelsen hade inget att tillägga. Ordförande och Styrelseledamöterna lämnade 
muntliga fadder rapporter på plats.  
 
§ 7. Handlingsplan Styrelsen 
Handlingsplanen och åtgärdslistan gicks igenom.  
HT föreslår att styrelsen skall ansvara för att en resa till EM arrangeras för de 
som vill tävla i Opentävlingarna som en breddsatsning. AA får i uppgift att det 
kommer tillstånd. AA justerar planen efter dagens möte. 

 
§ 8. Hantering av protokoll 
Konstituerande protokoll lyftes fram och justerades om. Några felaktigheter 
hade smugit sig in i protokollet.  
 
Justerade protokoll kommer fortsättningsvis att offentliggöras på hemsidan så 
alla som vill läsa kan göra det. Skickas de ut så når de inte alla som vill läsa. 
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§10. Övriga frågor 
Utmärkelser/uppvaktningar. JPt informerade om arbetet med att se över 
utmärkelserna inom förbundet. JPt och Hans Carlsson har diskuterat och de 
fortsätter kolla på det för att senare komma till beslut här i styrelsen. 
 
§11. Nästa möte 
Arbetsresan i Spanien och söndagen den 12 maj kl.10.00 via Skype.  
 
§ 12. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 

Datum: 2019-02-14   Justerat 2019-02-22 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


