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Styrelseprotokoll nr 5/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 26 maj 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 (from §5) 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat.  

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 4/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD. 

- Restriktioner. Nya från 1 juni. RF har inte kunnat informera om allt och 

väntar en del svar från FHM. TK ställer in elitserien 2021, detta beslutades 

på TK mötet i måndags den 2021-05-24. 

 

- Licenser. Var uppe som en punkt på TK möte då vissa föreningar inte vill 

lösa licens då man inte vet vilken klubb de skall tävla för på SM. De vill inte 

ha några övergångskostnader. TK diskuterar vidare. 

 

- SM i SVT v33? Vi har fått en förfrågan om att vara med på ett eventuellt SM 

för fler idrotter i Halmstad v.33. Vi har inte så mycket info just nu och 

avvaktar tills vi vet mer. 
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§ 4. Elitkommittén 

HT var ej närvarande. LÅL meddelar att inget svar ännu om VM i Baskien blir 

av. 

- IH VM 2024. AA info om att första mötet i Helsingborg sker den 11 juni då 

vi skall försöka sätta datum för evenemanget mm. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JPer. Kommittén har möten. Försöker få till utbildningar i år. Nytt 

möte nästa vecka.  

 

- Marknadsföring/ sociala medier. Har haft möten om att ändra hemsidan. 

Gruppen vill ha ett fysiskt möte. AA kollar med IdrottOnline utbildare på 

RF-SISU Halland om han kan vara med. Någon gång i augusti-september. 

 

- Elektroniskt utbildningsmaterial. Kommittén kollar om det material vi har 

kan funka digitalt. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7. Fadderskapet 

- Rapport till RF om Genomlysningen. Ett förslag till rapport var utskickad 

innan mötet. Vi kommer att meddela några föreningar om att vi avslutar 

deras medlemskap. AA skickar e-post till dem. Vi ändrar rapporten på de 

föreningar vi avslutar medlemskapet för och sen skickar vi rapporten till RF. 

 

§8. Distriktskonferens 5/6 

AA informerar att det kommer vara ca 20 personer med på konferensen. Lars 

Liljegren är anlitad som föreläsare. 

 

§9. RIM 

MH informerar och gick igenom en sammanfattning av motioner, remisser mm. 

som var utskickad innan mötet.  

 

§10. Extra förbundsstämma Per Capsulam 

Från och med 1 juli detta år måste det stå i våra stadgar att det skall vara 

jämställt. AA skickar ut ett förslag den 1/6 till distrikten som skall svaras på 

inom 14 dagar.  

 

§11. Eventuell stadgeändring 2022 

MH ställer frågan vad är anledningen till att det bara är distrikten som har 

rösterna. Vi bör ta fram ett förslag till kommande Förbundsstämma där även 

föreningarna får röster.   
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§12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§13. Kommande möte 

Teams styrelsemöte den 30 juni kl.19.00. 

 

§ 16. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-05-26   Justerat 2021-06-04 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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