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Styrelseprotokoll nr 2/22 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 16 februari 2022 på Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande 

Jonas Persson (JP) 

Daniel Fornstedt (DanF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Jesper Andersson (JesA) 

David Fors (DavF) ungdomsrepresentant 

Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant (tom §4) 

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande Valbered. och Tävlingskomm. 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 1/22 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

- Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes.  

- Budget 2022. Föreslagen budget var utskickad och godkändes. Nu kan vi 

göra färdigt Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2022-2023 och 

skickas ut ihop med övrigt Förbundsmötes dokument. 

  

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från KS. 

KS meddelar att TK har justerat lite roller inom kommittén. Maria Pettersson 

har slutat och Jonas Persson tar över rollen som Sekretariatsansvarig. Eftersom 

KS tog över rollen som Ordförande i kommittén, har Peter Dahlman utsetts av 

Norra DDF som deras representant i TK. Katarina Landberg har utsetts av TK 

till sekreterare. 

 

En anmälan om deltagande i SM veckan sommar 2023 i Umeå har gjorts. 

 

Vi fick tyvärr inte vara med på SM veckan vinter i Skövde 2023. 
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TK kommer att hålla möte kommande vecka för diskussion om budgeten och 

meddela föreningarna vad som gäller på årets tävlingar efter det.  

 

§ 4. Elitkommittén 

HT inte närvarande och DanF info i hans ställe. 

Efter budgetbeslutet idag kommer kommittén att hålla ett möte nu och sedan 

informera föreningar och landslagdragare vad som gäller 2022. 

 

JesA frågar hur Sportchef och kommittén tänker med U19 i år. DanF säger att 

det är tänkt att U19 får åka till GENSB detta år då vi har otroligt ont om pengar.  

De klasser som är tänkta att ställa upp på VM i höst är: Två damklasser och två 

herrklasser samt Mixed. U23 Herr samt U23 Mixed kommer också att åka. U23 

Dam kan möjligtvis komma till. 35 dragare totalt. 

Gällande WG så kommer troligtvis 16 dragare att åka. 

 

När det gäller läger kommer det bli mindre antal läger än tidigare på grund av 

ekonomin. Möjligtvis stommar till lagen bli mer platsbaserade med 

komplettering av närliggande.  

Årsplan kommer att komma ut. 

 

Fråga från TWIF har inkommit om det finns intresse av att vara med på ett 

eventuellt Inomhus VM med lag. LÅL svarar TWIF att vi inte i dagsläget kan 

deltaga med lag. 

 

Inför nästa möte skickas motionerna till TWIF kongressen ut så vi kan diskutera 

hur vi röstar på dem. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JP.  

Södra DDF höll utbildning för domare i januari. 6 st personer deltog. Enligt 

uppgift med bra resultat.  

 

U-läger kommer att försöka arrangeras i mars eller april. En intresseanmälan har 

skickats ut och utifrån gensvaret kommer ett datum att föreslås. 
Kurser kanske kan planläggas i samband med lägret. 

 

- Stöd Idrott 65+. Ny ansökningsperiod har satts upp och max taket på 5 000 

kr är borttaget. 

 

§ 6. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

 

- Hemsida. Hemsides gruppen har haft möte och UN redogjorde hur det ser ut. 

Gruppen rekommenderar styrelsen att vi behåller det vi har på One.com och 

provar att göra en WordPress hemsida. Styrelsen beslutar så. Vi behöver 

hjälp att göra sidan och gruppen diskuterar vidare i ärendet. 
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Det kommer bli svårt att hjälpa distrikt och föreningar till en sida under 

Förbundets regi, men vi kommer att kunna rekommendera en billig lösning 

för dem och möjligtvis kan vi kanske få in Distriktens sidor om de är 

intresserade. 

 

- Återstartsstöd. MH gav lite info. 27 500 kr är fördelat hittills. 

Löftadalen 5 000 kr 

Södra Distriktet 7 000 kr + 4 000 kr 

Hovmantorp 3 500 kr 

Stenungsund 8 000 kr 

60% utbetalat vid ansökan och 40% vid redovisning. 

Här kan ju föreningarna söka lite pengar för att dra igång Indoor verksamhet 

bla. 

 

§ 7. Förbundsmötet 

Styrelsen beslutar att Förbundsmötet kommer att hållas digitalt lördagen den 26 

mars kl.13.00. AA får i uppgift att kolla om vi kan köra mötet i EasyMeet. AA 

kollar också om någon kan hjälpa oss med detta som kontrollant så det flyter på 

och kan hjälpa mötesordföranden. 

 

Hur utses kommittéerna? Gruppen som skall kolla arbetsbeskrivningarna för 

kommittéerna kommer också att förtydliga hur dessa utses. 

  

Till nästa möte kommer styrelsen att besluta exakt om Styrelsens förslag 

gällande rösträtt på Förbundsmötet. Vi kommer också att föreslå att 

Lekmannarevisorerna kommer att agera som ”valberedning” åt valberedningen. 

 

Svar på motioner. Södra distriktet har skickat in fem olika motioner.  

Styrelsen ber att kommittéerna svarar på motionerna alla utom en som styrelsen 

besvarar.  

AA skriver samman svaren och styrelsen godkänner. De skickas ut efter det 

dock senast tre veckor innan Förbundsmötet. 

 

Verksamhetsinriktningen med ekonomisk plan godkänns och kommer att 

skickas ut tillsammans med övriga handlingar. 

 

Valberedningsarbetet rullar på informerar KS. 

AA kollar med distrikten vilka deras ledamöter i valberedningen blir. 

 

§8. Profilkläder 

Inga priser framtagna ännu. I början kommer det att finnas t-shirts och funktions 

tröja. KJ skickar två olika slogans som kan tryckas på tröjorna. 
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§9. Övriga frågor 

DanF frågar om vi kan ta bort corona riktlinjerna på Hemsidan. Så görs nu. KI 

ordnar detta. 

 

§ 10. Kommande möte 

Extra möte den 28 februari kl.19.30 via Teams då vi beslutar om alla 

årsmöteshandlingar.  

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

 

§ 11. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2022-02-16   Justerat 2022-02-25 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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