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Styrelseprotokoll nr 8/20 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 8 juli 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) 
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant  
Ulf Näslund (UN) Adjungerad 
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare 

 Ej närvarande: 
 Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant  
Henrik Törnblom (HT) Sportchef 
   

§ 1. Mötets öppnande - inledning 
MH förklarar mötet öppnat.  
Styrelsen beslutar; 
a. Dagordningen fastställdes. 
b. Styrelseprotokoll 7/20 justerades. 

  
§ 2. Ekonomi 
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes. 
 
Budgetjustering. Budgetjusteringar skjuts fram till nästa möte eftersom det 
behöver göras större förändringar i samråd med de olika kommittéerna och hur 
läget ser ut i samhället. DanF jobbar fram förslag tillsammans med AA. 
 
Sponsorhjälp info. Säljmaterialet snart klart. Anders Jansson vill se en tävling 
för att veta vad han pratar om. Om det arrangeras någon tävling i Norra distriktet 
kommer han att besöka den annars får han söka sig söderut till Södra eller Västra 
distrikten. 

 
Årsavgifter, licenser. Styrelsen beslutar att inte ta ut årsavgifterna för 2020. 
Gällande licenserna så skall alla ansöka om licens men avgifterna kommer inte 
att tas ut. Licensen är ju dragarens försäkring på tävling och träning och även till 
och ifrån träning och tävling. AA meddelar klubbarna.  
 
§ 3. Tävlingskommittén 
Info från PD.   
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TK har haft möte. Inga större saker just nu.  
 
Råd lokala arrangörer. Den utsedda gruppen har skickat ut ett förslag till 
styrelsen som gäller råd hur en tävling, läger kan genomföras efter FHM:s 
riktlinjer. Styrelsen godkände dessa råd efter justering. UN justerar och skickar 
till AA och KI för publicering och utskick. 

 
§ 4. Elitkommittén 
Ingen info.  

 
JenA meddelar som ledamot i TWIF Technical & Athletes Commission att vårt 
förslag att skjuta upp åldrarna i U19 och U23 VM kommande år för att de som 
skulle haft sitt sista år i klasserna skulle få det nästa år avslogs tyvärr. 

 
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 
Info från JPr. Kommittén hade ett möte strax efter förra styrelsemötet.  
Kommittén planerar för att hålla Domar och funktionärskurser under hösten på 
två ställen som kommer att hållas av behöriga domare. Ansvariga ute i distrikten 
jobbar för att fylla kraven av anmälningar till kurserna. 
 
Mötet med Sparks Generation har hållits och vi kommer inte just nu att 
medverka. 
 
Alla i kommittén samt alla med ledarroll kommer att behöva visa upp 
registerutdrag. KI kontaktar alla som behöver visa detta. JP eller KI är de som 
kontrollerar.   
 
§ 6. Rapporter 
GS rapport, Idrottskonsulent rapport, ordförande rapport och Rapport 
Omvärldsbevakning var utskickade. Alla godkändes. 

 
§ 7.  Utmärkelser RF-SF 
Påminnelse om ansökan av RF förtjänsttecken var utskickat som info. 
Det finns ett förslag på en person som vi kan ansöka för.  
 
UN utsågs till att sätta upp statuter för hur våra egna utmärkelser skall hanteras.  
Även hur vi beslutar om nomineringar till typ RF förtjänsttecken. 

 
§8. Övriga frågor 
Ordförandekonferens. Hur går vi vidare? Flera positiva synpunkter har inkommit 
efter förra konferensen. Styrelsen beslutar att en ny liknande konferens kommer 
att hållas i oktober- november 2020. På nästa styrelsemöte diskuteras agendan 
och vilka som håller i de olika punkterna. 
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§9. Kommande möte 
Styrelsemöte 12 augusti via Teams kl.19.00 
 
§ 10. Avslutning 
MH avslutar mötet. 

 
 
 
 
 

Datum: 2020-07-09   Justerat 2020-07-17 
 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  
Generalsekreterare   Ordförande         


