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Styrelseprotokoll nr 6/20 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 6 maj 2020 kl.19.00 på Skype. 
 
Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 
Jonas Persson (JPr) 
Carolina Hägerdal (CH) 
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

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

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

 Ej närvarande: 
Lovisa Persson (LP) 
Jesper Pettersson (JPt) 
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 5/20 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes. 
 
Bidrag 2022-2023. MH och AA var med på en SF dialog med RF som handlade 
om framtida bidrag. Vi kan komma att förlora upp till 67 % av vårt nuvarande 
bidrag till 2022. Vi har alldeles för dålig barn- och ungdomsverksamhet och 
naturligtvis för få föreningar. Det nuläge vi har nu så innebär det att vi bara får 
500 000 kr i bidrag 2022. Om vi blir 50 föreningar eller fler senast den 31/12 
2020 kommer vi att få ytterligare 500 000 kr. Om vi dessutom får ordning på vår 
barn- och ungdomsverksamhet och har 15 föreningar som har minst 10 
sammankomster (minst 3 st. barn och ungdom mellan 7-25 år vid samma 
tillfälle) under ett år får vi ytterligare 300 000 kr i grundstöd. 
Dessutom får vi tillbaka rätten att fördela Projektstöd IF (tidigare Idrottslyftet). 
 
Sponsorhjälp. Anders Jansson, Savoj Consulting har kontaktas av MH med en 
förfrågan om att kunna hjälpa oss.  
Anders Jansson föreslår: 
Han gör en folder med vårt innehåll samt prislista, vi tillsammans tittar på några 
stora aktörer att bearbeta när vi tycker så dags. 
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MH får i uppdrag att gå vidare med att skriva ett avtal med Anders Jansson, 
Savoj Consulting, enligt det styrelsen diskuterade. 
 
Budgetjustering. Styrelsen vill få till en ordförandekonferens via videokonferens 
innan midsommar. AA får i uppdrag att göra ett förslag till budgetjustering för 
att klämma in ett sådant möte. AA skickar ut till styrelsen när förslaget är klart.  
 
§ 3. Tävlingskommittén 
Info från PD.   
 
Ställa in tävlingar. Förbundsstyrelsen beslutar ställa in Förbundstävlingarna 
(Elitserie och SM tävlingar) som var planerade under säsongen 2020 pga Corona 
krisen. 

 
§ 4. Elitkommittén 
Sportchef HT lämnar info. En landslagstrupp kommer att tas ut inom ett par 
veckors tid för 2020. De kommer ju inte att kunna träffas på läger under 
sommaren i alla fall men kommer att ha dialoger mm. Förhoppningsvis kan man 
köra lite läger i höst och då jobba med denna trupp inför säsongen 2021. 

 
 Före mötet hade LÅL skickat ut lite info från TWIF till styrelsen. 
 

TWIF vill ha svar på några kongress frågor för mailbeslut. AA skickar ut 
frågorna till styrelsen som tycker till och LÅL kan svar TWIF senast den 22 maj.  
 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr. Ungdoms läger och planerade utbildningar under sommaren är 
inställda pga Corona krisen.  
 
GENSB tävlingen är inställd/uppskjuten och vi vet inte i dagsläget om den blir 
senare i höst eller skjuts till nästa år. 
 
Vi har blivit kontaktade av Sparks Generation som jobbar med olika 
ungdomsverksamheter. KI fyller i en enkät som de skickat och tar kontakt för 
eventuellt samarbete.  
 
§ 6. Rapporter 
GS rapport och ordförande rapport var utskickade. Godkändes. 
Idrottskonsulent rapporten var inte inkommen före mötet. AA kontaktar MA och 
ber honom skicka in den. Förmedlas till styrelsen när den inkommer. 

  
§ 7.  Förbundsstämma 2020 
Förbundsstämman kommer att hållas onsdagen den 27 maj kl.19.00 med 
inloggning och registrering från kl.18.00 på en elektronisk mötes sida som heter 
Easymeet. Kallelse har gått ut. Anmälan av ombud och övriga mötesdeltagare 
senast den 20 maj till kansliet. 
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Inga föredrag kommer att hållas men föredragarna får svara på eventuella frågor 
istället. 
 
§8. Övriga frågor 
Styrelsen beslutar att en ordförandekonferens kommer att arrangeras digitalt på 
Microsoft Teams den 10 juni. Anledningen är att styrelsen vill informera alla 
föreningar om vad de nya bidragen från 2022 kommer att innebära för oss. Vi 
bjuder in personer från RF att medverka med info från RF i ärendet.  
 
HT frågar om vi kan tänka oss att ta in Polis Idrottsföreningar som medlemmar. 
Styrelsen svarar att det absolut går bra. HT kollar upp med en sådan förening.  

 
§9. Kommande möte 
Förbundsstämman 27 maj kl.19.00 och Styrelsemöte 3 juni via Skype kl.19.00 
 
§ 10. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 
 
 

Datum: 2020-05-07   Justerat 2020-05-14 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


