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Styrelseprotokoll nr 7/20 
Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde den 3 juni 2020 kl.19.00 
på Skype. 
 
Närvarande:   

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

 
§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat och alla presenterar sig eftersom det är några nya 
med på mötet.  
 
§ 2. Dagordning 

 Utskickad dagordning fastställdes. 
 

§ 3. Protokoll sekreterare 
AA väljs till sekreterare för mötet. 
 
§ 4. Förbundsstyrelsen konstituerar sig 
Vice ordförande:  Jennie Andersson (JA) 
Sekreterare/Kassör:  Anders Andersson (AA, Generalsekreterare) 
Övriga benämns som ledamöter. 
 
§ 5. Adjungerade ledamöter 
Lars-Åke Lindh Internationell Rep., Ulf Näslund Utbildning, Anti-Doping, 
Anders Andersson GS) 

 Kommitté ansvariga 2020 som då är Adjungerade i Förbundsstyrelsen: 
Tävling (TK)   Peter Dahlman 
Utveckling & Ungdom (UUK) Jonas Persson  
Elit (EK) Benämnd Sportchef Henrik Törnblom 
 
§ 6. Firmatecknare 
Firmatecknare är Mats Hamberg 521207-7811 och Anders Andersson 681213-
4655 var och en för sig. 
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§ 7. Avsägelse 
Carolina Hägerdal vill avsluta sin mandatperiod tidigare. Har egentligen två år 
kvar. Hon har meddelat valberedningen i januari att hon ville avsluta tidigare.  
Förbundsstyrelsen accepterar detta och kommer att adjungera någon i hennes 
ställe senare. KS tar tag i att finna någon. 
 
§ 8. Organisationsplan 2020 
Utskickat förslag fastställs. Det är ett levande dokument och kan justeras när 
som helst av förbundsstyrelsen. Nedan ser ni ett utdrag med 
styrelseledamöternas ansvarsområden. 
Ansvarsområden: Mats Hamberg (Personal/arbetsmiljö, RF-SISU, projektstöd) 
Jennie Andersson (Anti-Doping) Jonas Persson (Jämställdhet/inkludering) Ulf 
Näslund, adjungerad (Utbildning) Karolina Ivarsson (Hemsida, sociala medier) 
Daniel Fornstedt(Ekonomi) Jesper Andersson (GENSB) Lina Lindquist Olsson 
(Barn och Ungdom) David Fors (Barn och Ungdom) 
 
§ 9. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes. 
 
Gällande budget var utsänd innan som info för de nya. Justeringar behöver göras 
p.g.a. det rådande läget. AA och DanF fixar ett förslag till nästa möte. 
 
Bidrag 2022-2023. 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 läge vi har nu innebär att vi bara får 500 000 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. Vi har nu skrivit avtal med Anders Jansson, Savoj Consulting. 
De producerar nu ett säljmaterial med hjälp av MH. Mer info nästa möte. 

  
§ 10. Tävlingskommittén 
Info från PD.   
PD och ordförande i UUK JP har börjat att diskutera beslutet från 
Förbundsmötet gällande utbilda domare och sekretariatspersonal. De kommer att 
arbeta med detta på kommitté möten och presentera ett förslag framöver. 
TK har ett möte kommande måndag. 

 
§ 11. Elitkommittén 
Sportchef HT lämnar info. Har inte hänt något sen sist. En landslagstrupp 
kommer att tas ut under sommaren som kommer att vara stomme inför nästa 
säsong. 
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LÅL informerar om info från TWIF till styrelsen. JenA och AA blev valda till 
kommittéer i TWIF. JenA i Technical Athletes Commission och AA i Appeal 
Commission.  
Våra ansökningar om att arrangera VM inomhus 2024 och VM utomhus 2026 
kommer att hanteras på nästa års TWIF kongress. 

 
§ 12. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr.  
Inte mycket som händer just nu. Ett möte i kommittén hålls nästa vecka. 
 
KI informerar om möte med Sparks Generation som jobbar med olika 
ungdomsverksamheter. De jobbar med kampanjer på sociala medier för att locka 
ungdomar till prova på verksamhet åt organisationer. De tar bra betalt för en 
sådan kampanj. Ca 100 000 kr. UUK diskuterar vilka alternativ som finns på 
nästa möte och med hänsyn till budget tar beslut om vi kan gå vidare med detta 
eller ej. 
 
Styrelsens förslag från Förbundsmötet. 
Se under Tävlingskommittén gällande det ena förslaget. 
Gällande stadgeändringarna så har UN gjort färdigt de nya stadgarna som nu 
finns på kansliet och är utlagda på hemsidan av KI.  
 
§ 13. Rapporter 
GS rapport, Idrottskonsulent rapport och ordförande rapport var utskickade. 
Godkändes. 
Dokumentet om Fadderverksamheten som var utskickat godkändes och 
faddrarna har nu till uppgift att kontakta sina föreningar framförallt de som inte 
redovisat Årsrapport på IdrottOnline och skickat in årsmöteshandlingar till 
förbundet. Checklista för faddrar skall uppdateras och skickas ut av AA. 
 
Blomstercheckar anskaffas av AA för utskick som tack till de avgående 
ledamöterna vid Förbundsmötet.  

  
§ 14.  Ordförandekonferens 10 juni 2020 
Ordförandekonferens kommer att arrangeras digitalt på Microsoft Teams den 10 
juni kl.19.00. Patrik Oskarsson från RF medverkar med info om RF bidragen 
2022-2023. 
Vi kommer då också att diskutera hur vi får distrikten mer engagerade ihop med 
föreningarna att försöka hitta fler föreningar till vår idrott. UUK-TK får en punkt 
på mötet för att informera om sitt arbete med få till Domar- och sekretariats 
utbildning med personer från fler klubbar. EK får också en punkt för att 
informera om landslagsarbetet. 
Få anmälningar har inkommit och AA skickar ut påminnelse till anmälan 
imorgon. 
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§15. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§16. Kommande möte 
Ett förslag till möteskalender 2020-2022 var utskickad innan mötet. Den 
godkändes. 
Nästa möte är då: onsdag 8 juli kl.19.00 via Skype. 
 
§ 17. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 

Datum: 2020-06-04   Justerat 2020-06-12 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


