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Styrelseprotokoll nr 10/22 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 28 september 2022 via Teams. 

 

Närvarande:   

Mats Hamberg (MH) – ordförande 

Jennie Andersson (JA) - vice ordförande  

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ)  

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Lina Eriksson (LE) - ungdomsrepresentant  

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK 

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK. 

 

 

Ej närvarande: 

Vilgot Klinthäll (VK) - ungdomsrepresentant 

Henrik Törnblom (HT) - sportchef   

 

§ 1 Mötets öppnande  

MH förklarar mötet öppnat. 

  

a) Fastställning av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

b) Justering av föregående mötesprotokoll 

Förgående protokoll godkänns utan justeringar. Följande punkter från förgående 

protokoll diskuteras: 

- Elitkommitténs rapporter om World Games: förväntas vara klara i oktober.  

- Registerutdrag: KI och GF har fått in flera registerutdrag men saknar 

fortfarande namn på vilka som ska lämna in. Ordförande från respektive 

kommitté ska skicka en lista på berörda namn till KI eller GF.  

- Publicering av protokoll på hemsidan: MP får tillgång till hemsidan för att 

publicera mötesprotokoll efter justering.  

  

§ 2 Ekonomi 

I dagsläget underskott på 407 000:-. 460 000:- i återstartsstöd samt 30 000:- från Svenska Spel 

är inte redovisade än. Pengarna från den avbokade World Games resan har betalats tillbaka. 

Deltagaravgifterna för World Games är fakturerade, fördröjningen av detta beklagas. När 

underlag till deltagaravgifterna för VM skickats till AA faktureras dessa. Inkommen balans- 

och resultatrapport godkänns.  
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DF önskar ett separat möte för att planera och diskutera den ekonomiska situationen och 

planen framöver. DF skickar underlag för detta, nytt möte därefter.   

 

§ 3 Tävlingskommittén 

KS informerar:  

o Underlag till Tinget skall vara inskickat den 10 oktober. Därefter kan kommittén 

planera diskussionsunderlag till detta.  

o SM-veckan Umeå 2023: oförändrat läge sedan föregående möte. Fortfarande oklar 

deadline för anmälan om deltagande, verkar dock inte brådskande. AA ska ha möte 

om SM-veckan nästa vecka.   

 

§ 4 Elitkommittén 

HT frånvarande. DF rapporterar:  

o VM: det var en del problem att lösa innan avresa. Invägning och tävling gick bra. 

Även om inte målen uppnåddes i alla viktklasser är det är bra resultat och prestation av 

såväl svenska lag på Open Club Championships som på VM. Lite logistiska problem 

vid ankomst men annars ett bra arrangemang av värdnationen.   

 

LÅL informerar: 

o Inomhus VM Belfast 2023: TWIF har skickat en förfrågan om funktionärer till 

mästerskapet, två Timekeepers med behörighet finns. Förfrågan skickas till berörda 

parter och vid intresse ställningstagande till den ekonomiska kostnaden. Vid 

deltagande står förbundet för resekostnaden men logi ingår.  

o LÅL är tillfrågad att agera Evaluater för inomhus och utomhus VM 2023.  

o Resultatlistan VM: TWIF har informerats om att det rapporterats fel resultat i Damer 

540kg där Sverige blev trea men stod som fyra i resultatlistan. De ska korrigera felet.  

 

Sportchef – HT har meddelat MH att han avgår från sitt uppdrag, som skulle pågått till och 

med 2025, i förtid av personliga skäl. Posten bör tillsättas i år. Efter nomineringar av distrikt 

och föreningar träffar styrelsen kandidaterna. Vidare diskussion på nästkommande 

styrelsemöte. 

 

§ 5 Utvecklings- & ungdomskommittén 

KI informerar: 

• Ungdomsläger: 16 deltagande ungdomar i Härnösand. Det var mycket uppskattat och 

intresse för liknande arrangemang i Jämtland finns. 

• Nyhetsbrev: skulle publiceras innan månadsskiftet men underlag från flera parter 

saknas än. Publiceras efter detta inkommit.  

 

Hemsidan  

o UN informerar att hemsidan är slutlevererad och det finns en film med 

instruktion för vidare drift. Tyvärr är denna bristfällig. Det finns även flertalet 

fel på hemsidan. Nyheterna från RF uppdateras inte automatiskt. Våra egna 

nyheter från flera år tillbaka ligger osorterade, därför beslutar vi att dessa 
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kommer tas bort. UN tar förnyad kontakt med leverantören för att åtgärda 

några av felen. Information angående den nya hemsidan skickas till 

föreningarna som kan kontakta UN vid fler upptäckta fel.  

o Tillgång för publicering: minst två personer bör kunna publicera på hemsidan. 

AA, KI, UN och MP ska ha tillgång. Det finns möjlighet för fler att ha 

behörighet. UUK funderar vidare på denna fråga. Viktigt att tänka på vilka 

dokument och uppgifter som publiceras enligt gällande lagar.  

 

§ 6 RF:s förtjänsttecken 

En nominering har inkommit, förslaget är Inge Pettersson. Nomineringen godkänns.  

 

§ 7 Rapporter 

o Generalsekreterare: inskickad. Diskussion angående generalsekreterares roll på 

nationella och internationella tävlingar. Enligt gammal tradition är ordförande och 

generalsekreterare förbundets ansikte utåt på dessa arrangemang. Om så är fallet bör 

detta dock ske i förbundets kläder. Rapporten godkänns. 

o Ordförande: inskickad. Arbetet med Savoy tas upp. KS kan vara ett bollplank för 

detta. En ny förening, Kastellskolan i Härnösand, har startats. 48 föreningar är nu 

anslutna. Rapporten godkänns. 

 

§ 8 Tinget den 29–30 oktober 2022 Viking Line 

Kallelse 14 dagar innan avresa ska skickas ut. MH har skickat ett förslag på schema som 

godkänns. Sofia B Karlsson ska föreläsa om inkluderande idrott – GF och KJ ansvarar för att 

diskutera innehållet med henne. Varje kommitté ansvarar för sin tilldelade tid. Totalt 34 

anmälda, varav två under 18 år.  

 

§ 9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§ 10 Nästkommande sammanträde 

Eventuellt ett sammanträde i samband med Tinget. Annars nästkommande sammanträde den 

30 november kl. 19.00 via Teams.  

 

§ 14 Avslutning 

MH avslutar mötet.  

 

 

Datum: 2022-09-28    Justerat: 2022-11-30 

 

 

 

Magdalena Persson   Mats Hamberg  

Sekreterare    Ordförande         
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