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Styrelseprotokoll nr 8/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 22-23 oktober 2021 på Comfort 

Hotel i Helsingborg. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Jonas Persson (JP) (via Teams under punkterna 1-7)  

Karolina Ivarsson (KI) (Närvarande under punkterna 1-7) 

Jesper Andersson (JesA) 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant (via Teams 

under punkterna 1-4 och 7) 

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef (Ej med på punkt 7 endast 

intervju) 

Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté (Närvarande 

under punkterna 1-6) 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

(Ej med på punkt 7) 

Christer Öhman (CÖ) (Enbart intervju på punkt 7) 

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare (Ej med på punkt 7) 

 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 7/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från PD. 

Individuella SM är avklarat. TK kommer att under arbetsmötet presentera och 

diskutera Tävlingskalendern 2022. Ett par vakanser behöver tillsättas.  

 

Det är dags att ansöka om att vara med på SM veckan vinter 2023 i Skövde. 

AA skickar in ansökan om att vara med. Styrelsen beslutar också att vi skall 

ansöka om medverkan för SM veckan sommar 2023 i Umeå. 
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§ 4. Elitkommittén 

Info HT och LÅL. 

VM i Baskien avklarat. LÅL meddelar att TWIF inte kommer att göra en normal 

utvärdering för detta evenemang pga Corona. LÅL skriver med hjälp av HT och 

AA en enkel redogörelse för våra upplevelser. 

 

HT redogör för sin utvärdering av sina 4 år som Sportchef fram till nu. 

 

Styrelsen diskuterar hur vi skall arbeta med att få slagkraftiga lag till IHVM 

2024. EK och TK måste samarbeta i denna fråga. Det måste till tävlingar för att 

få bra landslag och vi måste igång snabbt. Denna fråga är en punkt på 

Arbetsmötet under helgen. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JPer. Alla utbildningar blir framskjutna till våren 2022. 

 

KI redogör för sitt möte med Sparks Generation. UUK diskuterar vidare i denna 

fråga. 

 

KJ har haft kontakt med Göteborgs Universitet för att försöka få med Dragkamp 

på Idrottslärarutbildningen. Diskussion och kontakter fortsätter. 

 

En översyn av Verksamhetsidé, Värdegrunder och Vision kommer att ske under 

kommande möte.  

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

MH informerar om ett möte med Split 100. Ett lotteri som föreningar och 

förbund kommer att få nytta av. Diskussioner fortsätter. 

 

AA informerar om att det diskuteras om att bilda ett Europeiskt 

Dragkampförbund. Mest troligt kommer ett möte att hållas med länderna i 

Europa innan jul. AA är med i diskussionerna och informerar vad som händer 

eftersom. 

 

HT och KS informerar om deras besök på Lillsveds Idrottsskola. Bra prova på 

dag och intresse finns att fortsätta med ett samarbete. HT och KS håller 

kontakten med dem. 

 

§ 7. Förordnande av Sportchef 2022-2025 

Styrelsen diskuterade förbundets sportchef 2022-2025. Underlaget från 

rundringningarna gicks igenom med efterföljande diskussion. I underlaget ingick 

också intervjuerna med de två kandidaterna. Efter långa 

diskussioner beslutade styrelsen att ge Henrik Törnblom fortsatt förtroende för 

tiden 2022-2025 med röstsiffrorna 6-2”. 
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§8. Arbetsmötet 23-24 oktober 

Agendan spikas och grupper för de olika grupparbetena utses. 

 

§9. Övriga frågor 

Hagaskolans IF har begärt utträde ur Förbundet. Den beviljas och AA meddelar 

RF. 

 

§10. Kommande möte 

Nästa sammanträde 1 december på Teams kl. 19.00 

 

§ 12. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-10-25   Justerat 2021-11-05 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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