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Styrelseprotokoll nr 2/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 17 februari 2021 via Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Karolina Ivarsson (KI) 

Jesper Andersson (JesA) 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant 

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: 

Jonas Persson (JP)  

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat.  

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 1/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Nytt förslag på Budget för 2021 var utskickad innan mötet. Styrelsen beslutar 

fastställa budgeten enligt förslaget. 

 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD.   

TK kommer att diskutera en ny tävlingskalender som passar in efter de 

restriktioner för Corona pandemin som finns nu, då med tävlingsstart i juli 2021. 

Den presenteras i så fall den 1 mars. 

 

Den 17 mars tas beslut om Individuella SM kommer att genomföras. 

 

Smålands dragkamp har efterfrågat domar och funktionärslistan för att kunna 

tillsätta funktionärer till sina tävlingar. AA skickar gällande lista. 
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§ 4. Elitkommittén 

HT informerar. Inte mycket just nu. Oklart om VM kommer att arrangeras eller 

inte. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från KI. UUK har planerat för utbildningar, som kanske måste skjutas på till 

hösten. Tränarutbildningr troligtvis till hösten. Domar och 

funktionärsutbildningar hoppas de kunna genomföra tillsammans med 

ungdomsläger eller någon lokal tävling. 

 

Vuxenidrott. Ansökantiden om bidrag för 65+ verksamhet för 2021 blir från 1 

mars till 31 december 2021.  

Folkhälsa för alla är ett upprop som RF och några andra stora organisationer står 

bakom uppmanar förbund och föreningar att skriva under detta. Styrelsen 

beslutar skriva under detta upprop. 

 

Marknadsföring/sociala medier. Nya inlägg varje torsdag som har gjorts några 

veckor nu och det har varit bra respons på dessa inlägg. 

 

Ett nytt nyhetsbrev är i antågande. Första veckan i mars är det tänkt. Kommittéer 

och MH skriver lite till detta. 

 

Kommande fredag den 19 februari är det Internationella Dragkamp dagen. KI 

lägger ut lite fina landslagsbilder för att uppmärksamma detta. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

MH informerade också om ett möte med Folkhögskolan Lillsved som har idrott 

på programmet. Det deltog fem olika Specialförbund som är intresserade av att 

ha med sin idrott på skolan. Skolan har ca 100 elever, hälften från Stockholms 

området och andra hälften spritt runt om i Sverige. Frågan är om vi i 

Dragkampen skall kunna vara med och ha dragkamp ibland på plats och därmed 

synliggöra vår sport. De har en idrottsförening och förhoppningsvis kan vi få 

med dem som medlemmar. Styrelsen beslutar att vi går vidare med detta och ser 

om det är något för oss. KI och KS kommer att fungera som kontaktpersoner 

där.  

 

§ 7.  Fadderskapet 

Genomlysning. RF har genomfört genomlysningar på ett antal av våra 

föreningar. De flesta har svarat. Några som inte svarat är vi ombedda av RF att 

kontakta och få dem att skicka in handlingar. AA har meddelat de faddrar som är 

berörda och några till föreningar har nu skickat in. 

 

Årsrapporten på IdrottOnline. Styrelsen diskuterar huruvida vi skall använda 

denna i fortsättningen. Som det är nu kan föreningarna rapportera in antalet  
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medlemmar den vägen, dock har vi ingen nytta av det då RF enbart kollar på 

antalet medlemmar inlagda i IdrottOnlines medlemsregister somaktiva i 

Dragkamp. Som då är det som är bidragsberättigande. Styrelsen beslutar att inte 

använda årsrapporten utan istället påverka föreningarna att använda 

medlemsregistret fullt ut och lägga medlemmarna som aktiva i Dragkamp. 

Andra frågeställningar som var på årsrapporten ändras till att skicka ut enkäter 

till föreningarna istället. 

  

§8. Styrelsen 

- Adjungera ledamot. KS har tillfrågat en som är intresserad. DanF tar över 

och kollar med personen vad hon kan tänkas att jobba med. 

- Uppdatera Corona restriktioner. KI kollar vad som behöver kompletteras på 

de restriktioner vi har liggandes på hemsidan idag. 

- Plan för användande av bidrag 2020. MH och AA får i uppdrag att göra ett 

förslag på hur vi skall använda dessa bidrag till nästa möte. 

 

§9. Övriga frågor 

Förfrågan från RF har kommit om det finns intresse för Nordiska Mästerskap 

liknande SM veckan. AA svarar på questback i ärendet. 

 

§10. Kommande möte 

Teams styrelsemöte den 17 mars kl.19.00. 

 

§ 11. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-02-17   Justerat 2021-02-26 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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