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Styrelseprotokoll nr 9/21 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 1 december 2021 på Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Jesper Andersson (JesA) 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

 Jonas Persson (JP)  

 Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant  

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

  Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté 

  

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 8/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes. 

AA informerade om bidragen 2022. 

MH info sponsring. Savoy Consulting har kontaktat flera bolag och diskuterat 

sponsring. De flesta företagen vill veta hur verksamheten i förbundet är när det 

gäller exponering mm. De har fått Tävlingskalendern för 2022. 

Inga budget äskningar inkomna ännu.  

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från KS. 

TK har utsett en arbetsgrupp för Indoor dragkamp. De kommer senare också att 

stämma av deras arbete med Elitkommittén. PD har meddelat att han kliver av 

som ordförande i TK. KS meddelar att han är intresserad att bli ordförande. 

Styrelsen beslutar utse KS till ordförande i Tävlingskommittén från 1 januari 

2022 tills vidare.  
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§ 4. Elitkommittén 

Info HT och LÅL. 

Landslagsläger hölls förra helgen. Positivt och nu har vi kommit igång med 

tester inför kommande säsong. Svårt att planera kommande säsong när vi inte 

ännu vet hur ekonomin ser ut.  

 

HT har också startat upp arbete med Indoor dragkamp. Har säkerställt ett par 

mattor som lånas från Heds IF.  

 

Samtal med föreningarna i ”Småland” känns oklart just nu. HT inväntar svar 

från dem. 

 

LÅL meddelar att det är dags för årliga rapporterna till TWIF och behöver in 

uppgifterna. En del nya Wada regler gör att vi säkert behöver justera lite i vår 

Elitplan. HT kollar. 

Svenska Mixed laget nominerat av TWIF till Athlete of the year hos World 

Games. 

 

AA info om bildande av European Tug of War Federation. Ett informellt möte 

hölls på Teams förra helgen. Alla verkar positiva och ett bildande möte kommer 

att hållas i Warszawa den 18 december. AA åker till Warszawa. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från KI i JP frånvaro. Möte hölls förra veckan. U-läger planerat till 11-12 

december i Frillesås. 

Alla utbildningar blir framskjutna till våren 2022. 

KI planerar ett Nyhetsbrev att komma ut nästa vecka och behöver in material 

från kommittérna. 

 

KI fortsatt kontakt med Sparks Generation.  

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

UN rapporterar att han varit med på ett digitalt möte med Anti Doping Sverige 

den 11/11. Anti-Doping Sverige ska utarbeta nya mallar för SF 

handlingsprogram för antidoping samt att utbildningar som genomförs ska 

godkännas av Antidoping Sverige. 

JenA har också medverkat på ett par Anti-Doping träffar. 

  

§ 7. Föreningar och Fadderskap 

Ett nytt excel dokument med fördelning av föreningar för faddrarna har skickats 

ut. Diskussion fördes hur faddrarna skall kontakta föreningarna och vad de 

behöver hjälp med. AA frågade alla faddrar om de kan jobba efter detta förslag. 

Detta skulle funka för alla. 
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Faddrarna meddelar också till föreningarna att de kan få bidrag för att gå 

framför allt tränarutbildningar. Ett e-mail med förfrågan till AA på kansliet med 

förfrågan så löses detta.  

 

§8. Grupp för digitalisering och Återstartsstödet 

Styrelsen utser en Digitaliseringsgrupp som skall försöka få tag på en Hemsides 

leverantör som passar oss. Gruppen består av AA sammankallande, KI, JesA och 

UN. KJ kan vara med vid behov och om tid finnes. 

 

Styrelsen utsåg också en Återstartsgrupp för att behandla ansökningar bestående 

av MH, DanF, UN och AA. 

 

§9. Utseende av kommittéer 

Hur utser vi ordförande i kommittéer och ledamöter i dessa? Hur utser vi Int. 

Representant och andra roller. Vilka utser årets Dragare och Året 

Ungdomsdragare mm. En del är dokumenterat hur men långt ifrån allt. AA får i 

uppdrag att skriva ner hur det ser ut och hur det har skett tidigare. 

 

§10. Årsredovisning 2021 

AA håller på med Året som gick 2021. En del kompletteringar på rapporter skall 

in. Budget samtal mellan MH, DanF och AA kommer att ske innan kommande 

styrelsemöte.  

 

§11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda.  

 

§12. Kommande möte 

Nästa sammanträde sker fysiskt den 14-15 januari 18.00 till 12.00 någonstans i 

trakterna kring Örebro och Enköping. 

 

§ 13. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2021-12-01   Justerat 2021-12-10 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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