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Styrelseprotokoll nr 11/20 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 21 oktober 2020 via Teams. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande  
Karolina Ivarsson (KI) 
Jesper Andersson (JesA) 
Daniel Fornstedt (DanF) 
Jonas Persson (JP) 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 
Henrik Törnblom (HT) Sportchef 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 
 Ej närvarande: 

 Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant  
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant  

 
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 10/20  justerades. 

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

 
§ 3. Tävlingskommittén 
Info från PD.   
TK har börjat titta på Tävlingskalendern för 2021.  
På Individuella SM kommer vi inte att ha någon publik pga smittrisken.  

 
§ 4. Elitkommittén 
HT informerar. Lägren som var tänkta i höst skjuts upp pga smittrisken.  
HT har funderat på vad vi behöver göra med vår idrott. Vi måste bygga 
föreningarna! MH påpekar att det är bra att ta upp på ett kommande svensk 
Dragkamp 2025 möte. 
 
LÅL informerade om att han varit i kontakt med TWIF angående om det blir 
någon Internationell Kongress till våren. De börjar titta på detta nu och vi får 
besked längre fram. Detta med tanke på de ansökningar vi har inne om 
Internationella arrangemang. 
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JenA informerade om en digital Anti-Doping kurs den 10 november. 
 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JP. UUK har börjat planera för vårens utbildningar. 
 
Vuxenidrott. UUK kommer att handlägga detta. Ett besked kommer v.44 hur 
kommittén tänker att föreningarna kan ansöka om de pengar vi fått i bidrag från 
RF för 65+ verksamhet. 
 
Marknadsföring/sociala medier. KI har varit med på en utbildning i detta. En 
arbetsgrupp bestående av JesA, DavF, LLO och KI kommer att jobba med detta 
från nu. 
 
§ 6. Rapporter 
Ordföranderapport, GS rapport och Idrottskonsulent rapport var utsända. Alla 
godkändes. MH lade till att det kommer att arrangeras en träff för Skol IF i 
Östersund och en i Sundsvall i november i hopp om att få fler föreningar och att 
få dem till mer verksamhet. 
KI meddelade att nästa nyhetsbrev kommer ut i december. 

 
§ 7.  Arbetsresa 2021 
Efter Ordförande konferensen där denna fråga var uppe så finns det två olika 
scenario kvar. Antingen Venedig eller någon plats i Sverige. En arbetsgrupp 
utsågs för att diskutera detta vidare bestående av MH, KS, JenA och AA.
  
§8. Fadderskapet 
AA informerar om hur läget är nu. Vi är 46 föreningar nu och vi tror att innan 
årsskiftet är vi fler än 50. Vi har dock ett stort jobb att göra gällande 
medlemmar. Om det blir Aktiv i idrott på IdrottOnline som räknas så måste vi ha 
in mer medlemmar så vi kommer över 3000 medlemmar. Om det är medlemmar 
på årsrapporten som räknas så måste vi se till att alla föreningar skickar in 
Årsrapporten för 2019 snarast!  
Gällande verksamhet så behövs det några föreningar till som redovisar 
verksamhet nu. Vi börjar närma oss målet här. 
AA uppmanar alla att hjälpa till nu, efter nyår är det försent! Faddrarna måste 
kontakta sina föreningar nu och kolla så de har allt på plats. 

 
§9. Övriga frågor 
Nomineringar RIM. MH gick igenom läget från RF:s valberedning inför valet i 
vår. Vi diskuterar vidare näst möte. 

 
§10. Kommande möte 
Fysiskt styrelsemöte den 4-5 december i Enköping. 
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§ 11. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 

Datum: 2020-10-21   Justerat 2020-10-30 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


