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Styrelseprotokoll nr 7/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 8 september 2021 på Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Jonas Persson (JP) 

Karolina Ivarsson (KI) 

Jesper Andersson (JesA) 

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: 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant 

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 6/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD. 

Ett bra SM arrangemang i Frillesås. Nästa tävling Individuella SM i Kosta den 9 

oktober. 

 

§ 4. Elitkommittén 

Info HT  

Allt OK inför resan till Baskien och VM. I helgen hölls ett sista läger som var 

bra. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JPer.  

 Inget just nu. KI informerar att nyhetsbrevet är på gång. 
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AA informerar att Tyskland planerar för en U/J tävling i oktober då Sydafrikas 

U/J lag kommer att vara där på träningsläger. Vi kollar vidare om vi skall 

deltaga. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7. Revidering av distriktens stadgar 

Info MH. Vi bjuder in till en Teams träff i november för att hjälpa de distrikt 

som vill ha det. 

 

§8. Hemsidan from 1/1 2023 

Info MH. RF kommer att byta leverantör mest troligt. Vilket gör att IdrottOnline 

med tillhörande hemsidor inte kommer att vara samma. Eftersom vi tänkte göra 

om vår hemsida beslutar styrelsen nu att avvakta och se vad som händer. 

 

§9. Rörelsefonden 

UUK får i uppdrag att kolla på om vi kan söka medel ifrån Rörelsefonden som 

sköts av Svenska Spel och RF.  

 

§10. Sparks Generation 

Info MH. Efter kontakt med Sparks Generation och annan info tycker MH att 

det känns tveksamt om Sparks Generation kan hjälpa oss med något. KI får i 

uppdrag att kontakta dem för att se vad de kan göra för oss som vi inte kan göra 

själva, och vad det kostar oss. Vi kanske får bidrag i återuppstartsbidrag efter 

Corona som gör att vi kanske klarar oss utan denna hjälp. 

 

§11. Arbetsresan 23-24/10, Helsingborg 

Preliminärt innehåll: Vad kan vi göra med de pengar vi får i bidrag? 

Information/diskussion från Kommittéerna. (Kommittéerna funderar ut ämnen), 

Diskussion om förslag från styrelsen till Förbundsstämman 2022. 

 

Styrelsen diskuterar om det skall vara möjligt att vara med digitalt och därmed 

kunna välja vilka punkter man vill vara med på. Styrelsen tycker det låter bra. 

 

Vi borde också ha en information om IHVM och visa upp arena mm. 

 

§12. Övriga frågor 

En fråga från MH angående stöd till GENSB 2022. Styrelsen beslutar att det 

skall vara samma som i budget för 2021.  

 

JP frågade om inte sekretariatsansvariga på Individuella SM måste vara 

godkända? TK tar upp frågan på deras möte på måndag nästa vecka. 
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JP frågar efter en mall för inbjudan till tävlingar om vad som skall finnas med. 

AA svarar att det finns mallar och att det står i tävlingsbestämmelserna vad som 

skall finnas med. 

 

§11. Kommande möte 

Nästa sammanträde 22-23/10, Helsingborg. Fredag kväll och lördag förmiddag. 

Styrelsen uppmanas att fundera på förordningen Sportchef som skall utses för 

perioden 2022-2025. 

 

§ 12. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-09-09   Justerat 2021-09-17 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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