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Styrelseprotokoll nr 7/19 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 20 november 2019 kl.19.00 på 
Skype. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 
Lovisa Persson (LP) 
Jonas Persson (JPr) 
Carolina Hägerdal (CH) 

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

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

 Ej närvarande: 
Jesper Pettersson (JPt) 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef  
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

   
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 6/19 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet och några frågor besvarades. 
Resultatet per den 18/11 visar på ett plus med 146.000 kr. För året hade vi en 
underbalanserad budget med 103.000 kr. Det innebär att vi förhoppningsvis kan 
nå ett nollresultat för 2019. 

 
Idrottslyftet byter namn till Projektstöd. Nya regler gäller där vi bla inte får dela 
ut Projektstöd föreningar pga att vi inte har 15 föreningar som har 10 eller fler 
LOK stöds sammankomster. Dessa regler måste vi klara för att få dela ut 
projektstöd till våra föreningar. Dags att våra föreningar börjar redovisa sina 
LOK stöds sammankomster. Minst 3 personer mellan 7-25 år på plats vid varje 
sammankomst. Det bör fler föreningar klara. 

 
Utvecklingsplanen är godkänd av RF och till nästa gång behöver vi komplettera 
den lite mer med bla en bättre nulägesanalys. Delredovisningen för IL 2019 är 
gjord och slutredovisningen skall vara gjord den 15 mars 2020. 
Vi behöver få in återrapporter för de IL som är beviljade för 2019. AA skickar ut 
en mall för redovisning av bidragen till Arbetsresan.  
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Hur kommer vi upp i 50 föreningar- Uppföljning. För tillfället är vi 36 
föreningar. Några på gång. Eftersom vi inte vet exakt när RF kommer att räkna 
antalet föreningar för bidragen 2022, så bör vi snabba på och få till så många 
föreningar vi kan innan årsskiftet 2019/2020.  
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 snart uppe i 50 föreningar. 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 
Info från PD.  Inte mycket som hänt efter Tinget. Haft två messenger möte om 
hur tävlingarna 2020 skall vara. Nästa möte den 2 december för att fördela 
tävlingarna till arrangörer och datum. Tävlingskalendern klar då enligt plan.
  
§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT inte närvarande.  
 
- Intresseanmälan EM/VM och Inomhus VM. Styrelsen beslutar skicka in 

intresseanmälan om att få arrangera EM 2025 eller VM 2026 i Malmö samt 
Inomhus VM 2024 i Helsingborg. 

- Nomineringar TWIF kommittéer. Styrelsen beslutar nominera JenA till en 
plats i Technical commission och AA till platser i Appeal commission och 
PR commission.  

- Internationella kongressen 2020. Den arrangeras i Rijssen i Nederländerna 
17-18 april 2020.  

 
§ 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 Ungdomsläger. 
 
Sammanfattning från Ungdomstinget läggs ut på hemsidan. 

 
§ 6. Rapporter 
GS rapport, konsulent rapport och ordförande rapport var utskickade. Styrelsen 
hade inget att tillägga. Ordförande lämnade fadderrapport på plats. En ny 
förening har tillkommit. Bergsåkers Skol IF och har två till på gång. MH har 
också varit i kontakt med de föreningar som inte lämnat in alla sina handlingar 
och påmint dem. JPr har fortfarande inte fått svar från Lokrume. LP har pratat 
med några i styrelsen för att komma igång med distriktsträffarna. SISU 
kontaktas i något av DF för samverkan.  
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Rapport från SF dialog 30/10.  
Viktiga uppgifter för oss SF är bland annat att se över medlemsregistren, alltså 
våra föreningar. Vilka söker inte LOK-stöd, vilka har inte administrativ ordning 
mm. 
När det gäller ekonomiska stödformer så är det viktigt att öka antalet 
medlemsföreningar innan den 31/12 2019. Exakt datum är inte fastställt men det 
är lika bra att vara ute i god tid. Påverkar organisationsstödet, möjligheten att 
själva få fördela Idrottslyftet och att få stöd för barn- & ungdomsidrott. 
Trygg idrott. Barnkonventionen blir lag. Vad innebär det för oss och våra 
föreningar? Detta måste vi kolla upp. 
 
Rapport från Skypemötet med David Gustafsson (RF) 7/11.  
Mötet handlade om Svenska Dragkampförbundets förbundsutvecklingsplan som 
styrelsen tidigare haft uppe och lämnat synpunkter på. 
Den inlämnade är bra och inför 2021 bör vi tänka på följande: 
• Utveckla nu-läges analysen 
• Se över effektmål kontra insatser 
Kanske ska den nya styrelsen efter stämman 2020 samlas för att jobba med 
förbundsutvecklingsplanen och ett offensivt styrelsearbete med medverkan från 
SISU (David). 

 
§ 7. ”Smålandsbreven”  
Styrelsen diskuterade en stund om detta och är tydliga med att budget är ett 
arbetsredskap för styrelsen som kan ändras under tiden. På stämman 2018 togs 
beslut om Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan enligt stadgarna och det 
är det som officiellt går ut. Därmed behövs inte heller utskick av resultat och 
balansräkning. Styrelsen är vald att sköta verksamheten mellan stämmorna. Litar 
man inte på styrelsen så får de som inte är nöjda kalla till extra årsmöte eller inte 
lämna ansvarsfrihet för styrelsen på kommande stämma. 
 
MH skriver ihop ett utkast som skickas till styrelsen för justering och beslut. 
Skickas ut efter att det är klart. 
 
§ 8.  Förbundsstämma 2020 
Verksamhetsberättelsen är på gång och AA behöver ha in lite uppgifter och 
verksamhetsrapporter från Ordförande och kommitté ansvariga. AA ställer 
frågan om redovisning av Förbundstävlingarna som varit 2019. Eftersom det inte 
var en Elitserie så redovisas de inte i verksamhetsberättelsen. De finns ju sen 
tidigare redovisade under resultat på hemsidan.  
 
Styrelsen beslutar att stämman förläggs till Örebro den 28 mars 2020. MH 
kontaktar Örebro läns DF för lokal och traktering. MH kollar också om vi kan få 
en mötesordförande från något håll. 
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§9. Övriga frågor 
En fråga om kommittéernas budgetäskande kom upp. För att underlätta för 
kommittéerna i dess budgetarbete föreslog MH att vi sätter ihop ett dokument 
(mall) med saker som bör vara med i budget tänket. AA kollar på detta.  

  
KI frågar varför inte alla Nyhetsbreven finns på hemsidan. LP kollar med Marie-
Louise Bergh om LP kan få dem i pdf format så de kan läggas ut på hemsidan. 
 
§10. Kommande möte 
Onsdag 15 januari kl.19.00 på Skype. 
Ett fysiskt möte planeras till 15-16 februari i Frillesås. AA kollar upp boende 
mm. 
 
§ 12. Avslutning 
MH avslutar mötet och önskar alla bra helger framöver tills vi syns igen. 

 
 

Datum: 2019-11-20   Justerat 2019-11-29 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


