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Styrelseprotokoll nr 6/22 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 april – 1 maj 2022 på Hotel Etage 

i Västerås. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JA) - vice ordförande (med på Teams på lördag) 

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ) (med på Teams) 

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Vilgot Klinthäll (VK) ungdomsrepresentant 

Lina Eriksson (LE) ungdomsrepresentant  

Ulf Näslund (UN) ordförande UUK. 

Karl Svansbo (KS) ordförande Valberedning och TK. 

Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant  

Anders Andersson (AA) Generalsekreterare  

 

 Ej närvarande: 

 Henrik Törnblom (HT) Sportchef  

 

§ 1. Mötets öppnande - inledning 

MH förklarar mötet öppnat och informerar om styrelsens ansvar m.m. Alla 

presenterar sig eftersom det är nya ledamöter med. 

Styrelsen beslutar; 

a. Dagordningen fastställdes. 

b. Styrelseprotokoll 5/22 justerades. 

  

§ 2. Ekonomi 

- Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes.  

- Återstartsstöd. Det finns en del pengar kvar att fördela. Vi uppmanar 

föreningarna att söka. 

 

§ 3. Tävlingskommittén 

- Info från KS. 

Mycket diskussioner om SM just nu. Arbetet från Helsingborg om Indoor 

dragkampen ligger på is just nu. TK och EK sätter samman en grupp för att 

arbeta med Indoor så vi kan komma igång till hösten. MP och VK kommer 

att vara med i gruppen och ansvara. 

- SM 2022. KS har diskuterat med både Brunnsbergs IF och Löftadalens DK 

som båda visat intresse för att arrangera två dagars SM om det skulle ersätta 

de två planerade SM tävlingarna. Båda föreningarna uttryckte missnöje över 

förbundsmötets beslut samt oro över kostnader som kan kvarstå om den  
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andra klubben blir arrangör för SM. Styrelsen diskuterar hur förbundet kan 

hantera den uppkomna situationen. 

Styrelsen beslutar att SM 2022 kommer att arrangeras som en två dagars 

tävling. TK meddelar motionären vad som gäller och kommande vecka 

meddelas arrangörerna beslutet om vart SM går och vilket datum. 

 

§ 4. Elitkommittén 

- HT närvarade ej och ingen rapport lämnades. LÅL lämnar information från 

TWIF. 

Rapport från TWIF kongressen kommer senare då två av motionerna 

kommer att förtydligas och skall röstas om via mail. 

- Elitplan 2022. DF meddelar att förslaget på Elitplan 2022 kommer när 

förslaget på Arbetsbeskrivningar för kommittéerna är antaget. 

 

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén 

- Information från UN. Arrangemang av Ungdomsläger diskuterades förra 

UUK mötet. En sekretariats utbildning har diskuterats för 14 maj. Oklart 

ännu om det blir något. Nytt möte kommande onsdag. 

- Nyhetsbrev. KI meddelar att nästa kommer i juni. 

- Hemsida. KI fotar de nya i styrelsen för att läggas upp på hemsidan. 

Gällande ny hemsida så kommer AA att signera ett avtal med en leverantör 

som hjälper oss att skapa en WordPress sida. UN förbereder en 

offertförfrågan med kravspecifikation för att sända till Interwebsite som vi 

vill ha som leverantör.  

- GENSB. Jesper Andersson som är GENSB ansvarig kommer att sända ut 

info om årets resa. 

 

§ 6. Organisationsplan 2022 

- Arbetsbeskrivningar kommittéer. DF och AA informerar om gruppens arbete 

så här långt. MP inkluderas i gruppen. Möte kommer att hållas kommande 

vecka och förslaget lämnas till kommittéerna för justering innan nästa 

styrelsemöte då beslut kan tas. 

 

§ 7. Rapporter 

Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.  

MH informerar om RF:s valberedning inför Riksidrottsmötet 2023. 

 

§ 8. Tinget 29 - 30 oktober 2022 

Tinget kommer att hållas på Viking Line. Ungdomstinget kommer att hållas i 

samband med Ungdomsläger under sommar – höst. 

Information kommer att skickas ut snarast. 
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§9. Övriga frågor 

- Fadderskap/Fadderföreningar. AA informerar om detta ämne. Ledamöterna 

fick reda på vilka var och en fördelats. AA sätter samman materialet och 

skickar ut till styrelsen. En ny förening har tillkommit. Solenskolans IF. 

      Detta kommer att läggas in i Organisationsplanen framöver. 

 

- Registerutdrag. Styrelsen utsåg KI och GF att ansvara för kontroll av 

Registerutdrag. Vi kommer fortsätta att kontrollera utdragen via mejl 

eftersom det är svårt att hinna träffa alla de som ska visa upp ett utdrag 

fysiskt. De som inte visar upp ett registerutdrag riskerar att bli av med sitt 

förtroendeuppdrag. 

 

- Vi har fått ett förslag på en typ av Individuell Dragkamp med små korta rep 

för att dra mot varandra. Styrelsen föreslår att vi inte vill gå vidare med 

denna idé. AA meddelar förslagsställaren detta. 

 

§ 9. Kommande möte 

Nästa möte är den 18 maj kl. 19.30 på Teams. 

 

§ 10. Avslutning 

MH avslutar mötet. 

 

 

 

Datum: 2022-05-01   Justerat 2022-05-13 

 

 
Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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