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Styrelseprotokoll nr 3/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 17 mars 2021 via Teams. 

 

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 

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat.  

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 2/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

 

- Årsavgifter 2021. Styrelsen beslutar att ingen årsavgift tas ut under 2021 

med ett förbehåll. Om säsongen kommer igång i juli tar styrelsen ett nytt 

beslut. 

 

- Förbundsbil. Styrelsen beslutade att teckna ett nytt avtal av förbundsbil 

2021-2024 och att ordförande tar kontakt med uthyraren för 

kontraktsskrivning. 

  

Anders Andersson, GS, deltog ej vid denna punkt. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD.   

TK har beslutat en ny tävlingskalender som passar in efter de restriktioner för 

Corona pandemin som finns nu, då med tävlingsstart i juli 2021.  
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- Tävlingslicenser 2021. Styrelsen beslutar att ingen licensavgift tas ut under 

2021 med ett förbehåll. Om säsongen kommer igång i juli tar styrelsen ett 

nytt beslut. Föreningarna uppmanas ändå att licensiera sina dragare så de är 

försäkrade när de tränar och på väg till och från träning. AA skickar ut. 

 

§ 4. Elitkommittén 

HT informerar. Inte mycket just nu. Inga läger ännu. Lite kritik har kommit om 

att det inte händer något. Det är ju dock svårt att ha verksamhet med 

restriktionerna. Fortfarande oklart om VM kommer att arrangeras eller inte. 

 

- TWIF kongressen. LÅL gick igenom de motioner som kommit in till 

kongressen och styrelsen sa sitt hur delegaterna skall rösta på de olika 

motionerna. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

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

hösten. UUK kommer att diskutera eventuella digitala utbildningar.  

 

- Vuxenidrott. En ny ansökningsperiod har startats för ansökan om bidrag för 

65+ verksamhet. UUK diskuterar hur vi skall fördela de pengar som blev 

över under 2020 års bidrag.  

 

- Gästtränare. Det har framkommit önskemål från några klubbar i 

föreningsenkäterna att de skulle vilja ha en gästtränare för att komma igång 

med verksamhet. Detta kommer från nya föreningar och någon äldre 

förening som står och stampar på samma ställe. 

 

- Marknadsföring/ sociala medier. RF uppmanar folk att ”Backa idrotten” då 

många föreningar och idrottare har det tufft i dessa restriktioner. Denna 

grupp diskuterar hur vi kan arbeta med denna kampanj. Folkhälsa för alla är 

ett upprop som RF och några andra stora organisationer står bakom 

uppmanar förbund och föreningar att skriva under detta. Förbundet har 

skrivit under detta upprop. Styrelsen uppmanar nu föreningar och personer 

att också skriva under. Sociala medier gruppen kommer också se över 

hemsidan om det behövs justera och ändra något. AA hjälper till om det 

behövs. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7.  Fadderskapet 

- Genomlysning. RF har genomfört genomlysningar på ett antal av våra 

föreningar. De flesta har svarat. Ett par föreningar har inte svarat. Vilket 

innebär att vi säkert inte klarar kravet om 50 föreningar. 
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-  

- Enkätsvar. AA info om svaren på enkäterna. En del föreningar vill ha hjälp 

med tränare för att komma igång, några vill ha hjälp med att komma igång  

med 65+ verksamhet och en del föreningar vill ha hjälp med marknadsföring 

och rekrytering. UUK, faddrar och AA kollar hur vi kan hjälpa dem. 

 

- LOK 2020. Vi har fått besked från RF hur det ser ut med ansökningar om 

LOK stöd för 2020. Vi har 13 godkända föreningar som sökt LOK stöd.  

Några fler har redovisat närvaro men har inte tillräckligt många 

sammankomster för att bli godkända. AA skickar ut materialet till styrelsen. 

 

§8. Adjungera styrelseledamot 

Styrelsen beslutar adjungera Karin Jacobson, Stenungsunds DK i styrelsen. 

DanF har pratat med henne och hon vill gärna arbeta med nya idéer, IT, sociala 

medier och marknadsföring.  

 

§9. Plan för användande av bidrag 2020 

Styrelsen är överens om att de skall användas för diverse träffar för utveckling 

såsom en eventuell arbetsresa till hösten och också digitala utvecklingsträffar 

med start i juni. Styrelsen beslutar arrangera en digital träff den 5 juni kl.10-15. 

MH, UN och AA utses att jobba med detta. 

 

§10. Övriga frågor 

- Corona riktlinjer. Vi har fått frågor angående våra Corona riktlinjer. Vi 

behöver kontrollera med RF:s Corona riktlinjer om detta. AA skickar frågan 

vidare till RF. 

 

- Genomgång av motioner till Riksidrottsmötet kommer att ske på nästa möte. 

Alla uppmanades att läsa igenom handlingarna. Dock har styrelsen redan 

beslutat att ställa oss bakom Mångkampförbundets motion ”Parlamentarisk 

utredning med uppdrag att utveckla den svenska idrottsmodellen. 

 

§11. Kommande möte 

Teams styrelsemöte den 21 april kl.19.00. 

 

§ 12. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-03-17   Justerat 2021-03-26 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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