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Styrelseprotokoll nr 10/20 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 18-19 september 2020 i Enköping. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande (via Teams) 
Karolina Ivarsson (KI) 
Jesper Andersson (JesA) 
Daniel Fornstedt (DanF) 
Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant (via Teams) 
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant  
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare (Var ej närvarande 
under §7 Ekonomi 2020-2022.)  
Jonas Persson (JP) (Var närvarande under §7 Ekonomi 2020-2022 
via telefon.) 
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté (Var 
närvarande under §7 Ekonomi 2020-2022 via telefon.) 

 
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 9/20 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes. 

 
Sponsorhjälp info. Säljmaterialet klart. MH gör några små justeringar. 

 
En faktura har inkommit från Södra DDF för mat till ungdomsläger som hölls i 
samband med Domar och Funktionärs utbildning i Unnaryd 5 september. 
Fakturan på 1254 kr kommer att betalas ut efter deras redovisning av lägret. 
Program och deltagarförteckning.  

 
§ 3. Tävlingskommittén 
Info från KS.   
Inte mycket som händer just nu. 
TK har diskuterat frågan om att arrangera Ind. SM i december. TK sa nej till 
detta.  
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§ 4. Elitkommittén 
HT informerar. Landslagsläger vecka 47. 2 dagars läger.  
Elitkommittén kommer att ha ett möte innan lägret. 
 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från KI. Två domar och funktionärsutbildningar har arrangerats. 5 
september i Unnaryd med 6 deltagare och den 12 september i Enköping med 4 
deltagare. Nya utbildningar kommer att ske till våren. 
 
Kommittén arrangerade ett U läger i Enköping den 12 september med 20 
deltagare från flera föreningar. 
 
MH planerar en träff i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen för att hjälpa nya 
föreningar. RF-SISU:s distrikt har resurser under SF specifika medel att bekosta 
detta med.   
 
§ 6. Rapporter 
Ordföranderapport, GS rapport och Idrottskonsulent rapport var utsända. Alla 
godkändes. 
KI lämnade rapport om Nyhetsbrevet. Det är dags för september numret. 
Förutom inledning från MH och info från kommittéerna så skrivs det lite om 
Ungdomslägret och Individuella SM i Borås 2021. Nästa nummer blir i 
december. 

 
§ 7.  Redovisning/diskussion arbetsgrupper 

- Ekonomi 2020-2022 
Rapport från ekonomigruppen. 
Gruppen, Jennie, Daniel och Mats, som utsågs vid förra styrelsemötet 
rapporterade om sitt arbete. Man har tittat på förbundets ekonomi 2020-2022 
och listat inom vilka områden man kan göra neddragningar. Diskuterade 
landslagsverksamheten, ungdoms- & utbildningsverksamheten samt personal. 
Efter diskussion beslöts att uppdra till ordförande att vidta lämpliga åtgärder 
enligt diskussionerna och att rapportera till styrelsen hur arbetet fortskrider. 

 
- Ordförandekonferens 

Dagordningen blir så här: 
•  Ekonomi 2020-2022. 
•  Stort eller litet SF? 
•  Info från Tävlings- Elit- samt Utveckling och ungdoms kommittéerna. 
•  Eventuell arbetsresa 2021? Venedig eller Sverige. Vi kollar upp platser och priser. 
•  Övriga frågor. 

 
- Utmärkelser RF-SF 

Arbetsgruppen med UN i spetsen har lämnat ett förslag för hur våra egna 
utmärkelser skall hanteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget efter några små 
justeringar. 
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Arbetsgruppen fortsätter jobbet med övriga utmärkelser som delas ut i samband 
med SM. Årets ledare, Årets dragare och Årets ungdom mm. 
 
§8. Anmälan RIF 
Årets Riksidrottsforum kommer att arrangeras på två platser fysiskt samt att 
vissa kan vara med på Teams. De fysiska platserna är Stockholm och Göteborg. 
AA får i uppdrag att anmäla vilka som skall gå. MH, JenA och KS är 
intresserade av styrelseledamöterna. 

 
§9. Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmälda. 
 

§10. Kommande möte 
Styrelsemöte 21 oktober via Teams kl.19.00 
 
Fysiskt styrelsemöte den 4-5 december förmodligen i Enköping. 
 
§ 11. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 
 
 

Datum: 2020-09-23   Justerat 2020-10-02 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


