
 

 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

Svenska Dragkampförbundet 
Vallersviksvägen 3 

S-439 61 FRILLESÅS 

 

Org.nr. 814800-3992 

Tel. 070-3630986  

e-post: 

anders.andersson@svenskdragkamp.se  

Bankgiro: 5740-9658 

 

 

 

 

 

   

Styrelseprotokoll nr 1/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 20 januari 2021 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: 

 David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant 

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat.  

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 12/20 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Resultat och Balansräkning och Bokslut 2020 samt hela årsredovisningen var 

utskickat innan mötet. Små justeringar gjordes i Årsredovisningen. 

Årsredovisningen skickas nu ut till styrelsen för digital signering. 

 

Förslag på Budget för 2021 var utskickad innan mötet. DanF meddelar att några 

justeringar kommer att göras tillsammans med kommittéerna, så därför 

bordläggs budgetförslaget till nästa möte. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD.   

TK möte kommande vecka. SM veckan 2022 i Linköping som har vi ansökt om 

att vara med på.  

Individuella SM i april är högst osäkert om det kan genomföras då.   

 

§ 4. Elitkommittén 

HT informerar. Så fort det finns möjlighet kommer lägren att komma igång. Vi 

inväntar nya restriktioner och är beredda att genomföra läger så fort det går. 
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LÅL informerade om att han fått info om att Internationella kongressen kommer 

att vara digital den 16-17 april 2021.  

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JP. UUK har börjat planera för vårens utbildningar, som kanske måste 

skjutas på till hösten. UUK håller möte kommande vecka. 

 

Vuxenidrott. Ansökantiden om bidrag för 65+ verksamhet har skjutits fram till 

31 januari 2021, dessutom är det möjligt att ansöka om planerad verksamhet 

2021. UUK meddelar föreningar som ansökt beslut om utbetalningar mm. 

 

Marknadsföring/sociala medier. KI informerar att arbetsgruppen haft möte och 

börjar planera arbetet för 2021. Gruppen behöver hjälp från klubbarna med 

material. De har också tagit fram ett dokument som gäller samtycke till 

bildpublicering som de som är på bild får skriva på. AA vidarebefordrar avtalet 

med Svenska Spels Tillsammans för fler i rörelse där vi skall lägga ut några 

saker på sociala medier. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7.  Fadderskapet 

Aktiv i Idrott (medlemmar). Vid årets slut 20201231 var vi över 3800 

medlemmar. 

Antalet föreningar var vid samma tid 50 st. 

 

Genomlysning. RF har meddelat att de kommer att kontrollera våra föreningar 

med start nu. Mest troligt sker det på de föreningar som inte ansökt om LOK 

stöd. AA meddelar faddrarna vilka föreningar som är aktuella så faddrarna kan 

hjälpa dem. MH sätter samman ett frågematerial som faddrarna kan använda vid 

kontakten med föreningarna. 

  

§8. Styrelsen 

- Utfyllnad ledamot. Styrelsen beslutade att adjungera en kvinna för den 

ledamots plats som ej är besatt. KS lämnar förslag efter samtal med aspirant. 

- Arbetsfördelning. Justering av arbetsfördelningen inom förbundet görs. MH 

skickar ut justerat förslag som var uppe på mötet i Enköping i höstas. 

 

§9. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

 

§10. Kommande möte 

Teams styrelsemöte den 17 februari kl.19.00. 
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§ 11. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-01-20   Justerat 2021-01-29 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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