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Styrelseprotokoll nr 6/19 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 25 oktober 2019 ca kl.20.30 på 
Eurostop Hotell i Örebro. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 
Lovisa Persson (LP) 
Jonas Persson (JPr) 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

  Karolina Ivarsson (KI) ung. repr. 
  Jesper Andersson (JesA) ung. repr. 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef  
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
Carolina Hägerdal (CH) 
Jesper Pettersson (JPt) 
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen 
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

   
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 4/19 och 5/19 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet och inga frågor kom. 
 
Idrottslyftet. Två ansökningar hade inkommit. Styrelsen beslutar enligt följande:  
1. Ansökan från Wallby DK. Prova på i två skolor 4000 kr. 2300 kr för dessa 

skolbesök. 
2. Ansökan från Västra Frölunda FK. Inköp av låneskor. Tyvärr är medlen slut 

för 2019. Beslutet blir avslag. Förhoppningsvis kan de söka 2020. Vi vet inte 
ännu vad som finns 2020. 

 
Inlämning av utvecklingsplan till RF samt redovisning av tidigare års bidrag och 
ansökan av bidrag för 2019 och framåt skickades in innan 15 september 2019. 
Utvecklingsplanen skickades ut till styrelsen för justering innan den skickades in 
till RF. 
 
Bidrag 2020-2021. Besked från RF kom under dagen idag om vilka bidrag vi får 
2020-2021. Vi får som sagts tidigare 90% av vårat tidigare ordinarie SF bidrag i 
Organisationsstöd som det nu heter. 2020 blir stödet 1 050 000 kr och 2021 80% 
av det tidigare stödet. 960 000 kr.  
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Det som tidigare hette Idrottslyftets utvecklingsstöd får vi år 2020 90% av det 
tidigare stödet nu 603 000 kr i Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott samt 
år 2021 får vi 536 000 kr som då är 80% av det tidigare stödet. Till detta 
kommer ett nytt stöd som heter Verksamhetsstöd Vuxenidrott där vi får 60 000 
kr för 2020 och detsamma för 2021. Det innebär 1 713 000 kr 2020 och 1 556 
000 kr 2021. Tyvärr har vi inte fått något Elitstöd dessa år och vi undersöker hur 
vi kan söka några extra stöd för detta eller om vi kan få till något efter 
diskussion med RF.  
När det gäller Idrottslyftet som numera kommer att heta Projektstöd 
Idrottsförening så vet vi att det kommer att finnas lite pengar att ansöka om, men 
vi får besked i slutet av november hur det kommer att hanteras och hur mycket 
det kommer att finnas.  
Egentligen var vi inte berättigade till varken Verksamhetsstöden eller 
Projektstöden då det är nya regler som gäller. Man måste ha minst 15 föreningar 
som minsta har 10 sammankomster i Lok stödet under året. De mellan 7-25 år. 
Vi har bara egentligen 9 föreningar som klarade detta 2018 när man gjorde 
beräkningen. Detsamma gällde för 13 andra förbund också och då gav RF dessa 
förbund chansen att komma tillrätta med detta under dessa två åren. Det innebär 
att vi och våra föreningar måste bli mycket bättre på att söka LOK stöd och få in 
barn och ungdomar i verksamheten annars kommer vi att bli utan bidrag. 
 
Hur kommer vi upp i 50 föreningar? För tillfället är vi 35 föreningar efter att vi 
fått en ny förening den gångna veckan. Gångvikens Skol IF från Sundsvall.  
Alla föreningar uppmanas hjälpa till att skaffa en förening var i sitt närområde, 
typ skolidrottsföreningar och andra. Om 15 föreningar skaffar 1 förening var så 
är vi uppe i 46 föreningar. Lyckas vi med detta så lovar Ordförande MH att han 
fixar resten själv! Styrelseledamöterna uppmanas i sina roller som faddrar för 
föreningarna att stötta föreningarna i detta och kanske också själva ordna någon. 
Till sin hjälp har de sen tidigare utsänt material såsom checklistor mm. 

 
§ 3. Tävlingskommittén 
Ingen info i PD:s frånvaro.  
 

 Tinget genomförs imorgon den 26 oktober med ca 35 deltagare.   
 

§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT informerar från EM/JVM.  
Godkända resultat bla så är damerna på pallen igen. Bra resultat av U23 
klasserna med två silver. Det har skett en kulturförändring i landslagstruppen 
vilket känns väldigt positivt. HT tycker det känns bra. 
 
Våra internationella funktionärer har tillfrågats om de kan och vill åka till 
Inomhus VM och vara funktionärer. Ingen av dem kunde medverka denna gång 
förutom LÅL som blivit utsedd att vara Evaluator på Inomhus VM på Irland i 
februari 2020 och styrelsen godkände hans medverkan där tidigare.  
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§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr.  
 
Ett möte i kommittén kommer att hållas i december månad där det bla annat 
kommer att planeras för utbildningar och att föreningarna måste bearbetas så de 
gåt SISU:s grundläggande utbildningar för tränare och ledare. 

 
Ungdomstinget. 6 deltagare är anmälda till morgondagens Ungdomsting. KI 
kommer att hålla i detta möte.   

 
§ 6. Rapporter 
GS rapport, konsulent rapport och ordförande rapport var utskickade. Styrelsen 
hade inget att tillägga. Ordförande lämnade fadderrapport på plats. En ny 
förening den gångna veckan och träffar två nya kommande veckor. MH har 
också varit i kontakt med de föreningar som inte lämnat in alla sina handlingar 
och påmint dem. JPr har jagat Lokrume men inget svar. AA har pratat med Mats 
Atterheim om han kan få tag på dem. JenA har varit i kontakt med Vedum, men 
ett par andra föreningar har hon svårt att nå. LP har inte varit i kontakt med 
någon av sina föreningar sen senast. 
 
AA rapporterade om ett RF möte han varit på. GS och DF chefs träff där också 
RF staben medverkade. Det informerades om de nya Stöd och anslutningsformer 
som beslutades på RIM i våras. Det arbetades också med en del nya saker som 
kommer att behandlas på kommande Riksidrottsforum och kommande RIM. 
 
§ 7. Tidigare beslut via mail som inte är protokollförda 
Styrelsen har tagit beslut om att stödja ett brev från Mångkamp- och 
Isseglarförbunden om att RF bör beräkna de kommande bidragen från 2019 och 
inte på 2017-2018 års siffror. Brevet bifogas protokollet.(Bilaga 1) 
 
§ 8. ”Smålandsbreven” (Hur går vi vidare?) 
MH skriver ihop ett utkast som skickas till styrelsen för justering och beslut. 
Skickas ut efter att det är klart. 
 
§ 9.  Styrelseledamöters ansvar 
Ledamöterna känner sig lite oroade i några frågeställningar då de inte vet exakt 
hur de skall agera. Vad skall vi göra? Hur skall vi göra? Hur mycket skall vi 
lägga oss i? Osv. Hur skall vi svara när vi får frågor om vad de anställda gör? 
MH förklarar att vi har ju de arbetsbeskrivningar som vi beslutar om varje år 
som står i Organisationsplanen. Anställda lämnar också en rapport inför varje 
styrelsemöte och att MH håller personalmöte på Skype varannan vecka.  
 
Styrelseledamöterna uppmanas att sätta sig in i sina ansvarsområden ordentligt 
och att de andra då inte börjar att ”peta i” de olika ansvarigas arbeten då de 
kanske slutar då.  
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Får man frågor som ledamot som man inte kan svara på så lämna vidare till 
ansvarig ledamot eller ta reda på fakta innan man svarar så inget blir galet. Man 
skall veta vad som förväntas av varandra och andra. Känns som ledamöterna 
börjar växa in i ansvar och roller som börjats med. Allt tar sin tid. 
Ordföranden tycker att styrelseledamöterna skall också arbeta med att vi ska bli 
fler föreningar. 
 
Styrelsen tycker att fysiska möten är väldigt viktigt och att vi planerar för detta 
kommande år. Det bör vara ett fysiskt möte i början på året och ett i slutet på 
året. 

 
§10. Övriga frågor 
GENSB möte. Ett GENSB möte kommer att hållas i Nederländerna i december 
månad. Vi kommer ej att medverka denna gång men AA ombeds att försöka få 
fram info från mötet när det varit. 

  
 LP frågar hur protokollen skall offentliggöras när de har bilagor i sig. Bilagor 
benämns som protokollet plus bilagans nummer så de hamnar på samma ställe 
på hemsidan och att alla hittar dem. 
 
§11. Nästa möte 
Onsdag 20 november kl.19.00 på Skype. 
 
§ 12. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 

Datum: 2019-10-28   Justerat 2019-11-01 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


