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Styrelseprotokoll nr 6/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 11 augusti 2021 via Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande  

Jonas Persson (JP) 

Karolina Ivarsson (KI) 

Jesper Andersson (JesA) 

Daniel Fornstedt (DanF) 

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef 

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté (Enbart §1-5) 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant 

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat och hoppas att vi snart kan träffas fysiskt på ett möte. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 5/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD. 

Inget nytt har hänt förutom att ett SM kommer att arrangeras i Frillesås den 4 

september. 

TK gick i veckan ut med övergångs och sammanslagningsregler inför SM. AA 

mailar ut till klubbarna också. 

  

 En fråga om nya regeln om bälte som TWIF antagit kommer TK att diskutera 

om det skall gälla här också på SM. Det kan också vänta till kommande år så 

slipper vi skriva om reglerna i år för en ny tävling. 

 

Väldigt få föreningar har ansökt om dragar licenserna. Inte ens alla 

landslagsdragare är licensierade. 
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§ 4. Elitkommittén 

Info HT och LÅL  

TWIF har i dagarna meddelat att det är tillräckligt med lag anmälda för att VM 

skall bli av. HT, LÅL och AA fixar med bokning, resor mm. 

LÅL vår Internationella Representant kommer att följa med på VM. 

Två läger är inplanerade innan resa.  

Elitplan 2021 är uppdaterad och läggs ut på hemsidan. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JPer.  

 Ingen domar- och funktionärsutbildning ännu. Hoppas kunna bli av till hösten.

  

 Ansökan om bidrag för 65+ verksamhet har inkommit från Löftadalen och en 

redovisning av verksamhet från Hovmantorp har också inkommit. Båda 

godkända och kommittén meddelar AA vilka summor för utbetalning. 

 

Ungdomsläger har diskuterats och förhoppningsvis kan det ske under hösten. 

 

En utbildning på hemsidan skall genomföras. AA kollar med RF-SISU Halland 

om de kan hålla i den. 

 

KI planerar för ett nyhetsbrev i september. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7. Status när det gäller föreningar 

Just nu är vi 45 föreningar. Ulvagraven Dragkamp har begärt utträde 

 vilket styrelsen godkände och de har avförts från listan. Ny förening är IK 

Södras Lejon som styrelsen godkände. 

 

§8. Distriktskonferens 5/6 

En arbetsresa kommer att planeras till helgen 23-24 oktober i Helsingborg. 

Ekonomi, kommitté arbeten, Dragkamp 2025 och ungdom är del av 

diskussionsämnena. 

 

AA uppmanas kolla av beslut från Distriktskonferensen om planerade 

tävlingar/verksamhet i Västra och Norra distrikten. 

 

§9. Extra förbundsstämma Per Capsulam 

Extra stämman beslutade de nya stadgarna.  

Distriktens stadgar behöver nu också ses över och MH och UN utses att fixa 

detta. 
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§10. Övriga frågor 

Vi behöver uppdatera våra Corona riktlinjer. KI och DanF får i uppdrag att fixa 

det. 

 

§11. Kommande möte 

Teams styrelsemöte den 8 september kl.19.00. 

Fysiskt möte i Helsingborg 22-24 oktober i samband med Arbetsresan. 

 

§ 12. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-08-11   Justerat 2021-08-20 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         

mailto:anders.andersson@svenskdragkamp.se

	Styrelseprotokoll nr 6/21

