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Styrelseprotokoll nr 4/22 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 16 mars 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  

Ulf Näslund (UN) Adjungerad 

Karin Jacobson (KJ) Adjungerad 

Karl Svansbo (KS) ordförande Valbered. och Tävlingskomm. 

Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 3/22 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

- Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes.  

En del frågor om bidrag och annat besvarades. UUK får i uppdrag att kolla 

med mottagare av bidrag om vi kan minska bidraget då för stor summa 

godkänts. 

 

Ett tydliggörande gällande kostnader för resor och boende på bildandemötet av 

Europeiska Tug of War Federation (ETWF) då det tydligen kommit in frågor 

om det så togs kostnad för detta ur konton för Internationell Representation och 

övrig Internationell Representation där det fanns pengar kvar. Gällande 

medlemsavgiften till ETWF så belastar det kontot för årsavgifter precis som 

TWIF avgift och årsavgiften för Arbetsgivaralliansen. Denna avgift finns med i 

budget. 

Tillkommer det avgifter under 2022 tar styrelsen beslut då. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

Info från KS. 

TK håller på nu att justera kommitténs budget. De kontaktar 

arrangörsföreningarna om detta när det är klart. 
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§ 4. Elitkommittén 

HT info. 

Pga det ekonomiska läget ändras nu lägerverksamheten från större läger till 

mindre läger som är baserade på stommar till lag på lite mer regionsbas då det 

blir mycket mindre resekostnader. Ansvarig för Norr är Daniel Fornstedt och för 

Söder Mats Atterheim. Den röda tråden som gällt innan gäller nu också och HT 

kommer att ett mer övergripande ansvar nu. Elitplanen kommer att uppdateras 

snarast för 2022. Så fort Elitkommittén gjort uppdateringen sänds den ut till  

styrelsen på e-mail och styrelsen svarar på detta fortast möjligt så beslut kan tas 

på E-mail. JesA ställde några frågor som han fått till sig och HT besvarade 

dessa. 

 

Motionerna till TWIF kongressen skickas ut efter mötet så LÅL och AA vet hur 

de skall rösta på TWIF Kongressen. 

 

LÅL har fått frågan från TWIF om funktionärer till VM i Holten, Nederländerna 

i september. Då vi inte i dagsläget har några godkända Internationella domare får 

JP frågan att kolla med de godkända sekretariatspersonalen om och vilka som 

kan åka. Därefter tar styrelsen beslut om de får åka i detta svåra ekonomiska 

läge. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

Info från JP.  

- Eventuellt kommer en sekretariatsutbildning att hållas i samband med 

Elitserien 1 i Unnaryd. När det gäller RF-SISUs grundtränarutbildning 

kommer föreningarna uppmanas att gå de utbildningarna i deras RF-SISU 

distrikt. Gällande Elitränarutbildning så är det svårt att genomföra med detta 

ekonomiska läge. 

 

§ 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 tar hjälp att skapa nya hemsidan av 

ett bolag som erbjuder denna hjälp att skapa WordPress sidor. Kostnad ca 

10 000 kr + moms. Styrelsen beslutar så.  

Gruppen fortsätter titta på om vi kan erbjuda distrikten en lösning med 

arbetsrum på vår nya hemsida. Föreningar kommer vi att rekommendera 

WordPress lösning och de kontakter vi har. Dock kan vi inte erbjuda en 

lösning under våra sida och inte ekonomisk hjälp heller. 

 

§ 7. Förbundsmötet 

Ordförande för mötet kommer Lars Liljegren att vara. Samma som förra 

Förbundsmötet 2020. Lars kommer att sitta ihop med Valberedningens  
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Ordförande KS på dennes kontor i Stockholm. Där Easymeets tekniker också 

kommer att sitta. 

MH kommer att göra en presentation och kommitté ansvariga kan vara med i 

hans presentation eller göra sin egen. De kontaktar MH med svar. DanF 

förbereder sitt anförande om ekonomi på samma vis. UN förbereder också en 

presentation gällande hemsidor. 

AA har fått in en hel del anmälningar. Några kommer nog att komplettera ikväll 

eller imorgon. Alla anmälda skall sedan läggas in i mötessystemet samt alla 

handlingar. 

 

§8. Övriga frågor 

KFUK-KFUM Kometerna har ansökt om namnändring till KFUM Kometerna. 

Styrelsen godkänner denna namnändring. 

 

DanF frågar hur det går med kopiatoravtalet. MH svarar att han håller på med 

det och inte fått svar ännu. 

 

§ 9. Kommande möte 

Nästa möte är Förbundsmötet den 26 mars kl.13.00 

En ny möteskalender kommer att läggas fram som förslag till nya styrelsen. 

 

§ 10. Avslutning 

MH avslutar mötet med ett litet tal till styrelsen efter avslutad mandattid. 

 

 

 

Datum: 2022-03-16   Justerat 2022-03-25 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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