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Styrelseprotokoll nr 1/22 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 januari 2022 på Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Jesper Andersson (JesA) 

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant (del av mötet) 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande Valbered. och Tävlingskomm. 

Peter Dahlman (PD) avgående ordförande Tävlingskommitté 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant (del av mötet) 

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

 Jonas Persson (JP)  

Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 9/21 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

- Bokslut 2021. Styrelsen godkänner bokslutet. 

- Budget 2022. Förslaget diskuterades och bordlägges till nästa möte. Justeras 

av ekonomi grupp till nästa möte som nytt förslag. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från KS. 

TK har arbetat med Budget för 2022 bla.  

En klubb i Lettland har frågat om de kan komma och vara med på någon 

förbundstävling i Sverige. AA skickar över vår tävlingskalender.  
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§ 4. Elitkommittén 

HT inte närvarande och LÅL fick bekymmer med uppkopplingen. 

 

AA info om bildandet av European Tug of War Federation. Förbundet bildades 

den 18 december 2021 i Warszawa. AA valdes till Secretary General och 

Treasurer i interim styrelsen fram till ETWF General Assembly (Årsmöte) i 

mars 2023. AA skriver ner lite info och skickar ut till våra klubbar och för att 

läggas på hemsida. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från KI i JP frånvaro. U lägret i december ställdes in. 

Alla utbildningar blir framskjutna till våren 2022. 

 

Södras domar- och funktionärsutbildning kommer bli av i slutet av januari. UUK 

säkerställer att de har godkända utbildare. 

Distrikten kommer att ha en skyldighet att säkerställa med UUK att de har 

godkända utbildare/instruktörer. 

 

Det blir inget samarbete med Sparks Generation. KJ och JesA kollar vidare vad 

vi kan hitta på i stället.  

Det finns pengar kvar att söka för 65+ verksamhet. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

§ 7. Förbundsmötet 

- Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Några små justeringar gjordes 

och styrelsen godkände därmed verksamhetsberättelsen och 

årsredovisningen och den skickas ut för e-signering. 

- Styrelsens förslag till årsmötet gällande rösträtter på Förbundsmötet 

godkändes och skickas ut med Förbundsmöteshandlingarna. 

- Valberedningen. KS redogjorde för valberedningens arbete.  

- Motioner. Södra distriktet har skickat in fem olika motioner.  

Styrelsen diskuterar dem och en av motionerna skjuts över till EK, två till TK 

och en till TK/UUK. En kvar som handlar om arbetsbeskrivning Sportchef.  

Styrelsen skriver svar på alla motioner och skickar till motionären och som 

redogörelse på Förbundsmötet. Styrelsen utser en grupp som ser över alla 

arbetsbeskrivningar gällande kommittéerna. DanF ansvarig samt KJ och AA.

  

§8. Övriga frågor 

En övrig fråga var anmäld. KJ frågade om det finns några merchandise inom 

förbundet som vi kan sälja. KJ föreslår att vi tar fram lite kläder som man kan 

beställa med några olika tryck mm. KJ skriver ner lite förslag till ”slogans” mm 

och AA kollar lite priser på t-shirts och sweet shirts bla. till att börja med. 
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§ 9. Kommande möte 

Budgetmöte den 24 januari kl.19.00 via Teams obligatoriskt för sittande i 

styrelsen, övriga får vara med om de vill.  

Nästa vanliga sammanträde sker via Teams den 16 februari kl.19.00. 

 

§ 10. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2022-01-15   Justerat 2022-01-26 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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