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Styrelseprotokoll nr 12/22 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 30 november 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) (From §5) 

Göran Fransson (GF) 

Lina Eriksson (LE) - ungdomsrepresentant  

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Christer Öhman (CÖ) - sportchef  

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK 

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

 

Ej närvarande: 

Vilgot Klinthäll (VK) – ungdomsrepresentant 

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK 

 

§ 1 Mötets öppnande  

MH förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av sekreterare 

AA väljs till sekreterare. 

 

§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställs. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll 10/22 godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5 Ekonomi 

Inkommen balans- och resultaträkning godkänns. Kommittéerna uppmanas komma in med 

sina budgetäskningar. DF vill ha ett styrelsemöte innan nästa planerade möte för att diskutera 

ekonomin. 

 

§ 6 Tävlingskommittén 

KS informerar att TK nu sammanställer allt efter Tinget. Tävlingskalender för 2023 är klar. 

Budgetäskning kommer att lämnas in nästa vecka. Ett samarbete med EK sker med 

Inomhusdragkampen. 
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§7 Elitkommittén 

CÖ informerar: Budgetäskning och verksamhetsplan för EK är inskickad.  

CÖ har haft ett möte i Västerås med Västra Aros och Wallby som kommer att samarbeta med 

inomhus dragkampen. CÖ har kontaktat en av dragarna i Skotska Cornhill som är väldigt 

duktiga på inomhusdragkamp för att få tips och möjligtvis kunna få lite hjälp. DM tävlingar 

inomhus är föreslaget att gå av stapeln till den 4-5 februari 2023.  

En samling kommer att ske i Frillesås den 3 december för att utbilda dragare och ledare i 

framförallt utomhusdragkamp med deltagare från ett flertal klubbar i Sverige. Träffen 

kommer att ske som en regional utbildning och kommer att belasta Återstartstödet. 

CÖ har kontaktat organisationen för kommande VM i Sursee, Schweiz för att få besked om 

programmet på VM. Det visar sig att TWIF inte godkänner Schweizarnas förslag till program 

och TWIF har då lämnat besked på det program som skall var på VM. Flera krockar på 

klasser som inte borde gå samtidigt kommer att göra det. Styrelsen bestämmer att ett brev 

skall skickas till TWIF med ett förslag på program där viktiga klasser inte krockar.  

LÅL informerar: På TWIF kongressen i april 2023 kommer det att var val av President, 

Generalsekreterare och Vice president. President Anton Rabe har avböjt omval och de båda 

andra kan tänka sig att sitta kvar. Vill vi nominera någon till val så skall det vara inne till 

TWIF senast sista december i år. LÅL skall lämna in den årliga skriftliga rapporten till TWIF 

om vår verksamhet senast den sista december. LÅL samlar in informationen som skall vara 

med. AA är behjälplig. 

 

§ 8 Utvecklings- & ungdomskommittén 

KI informerar: Kommittén höll möte för tre veckor sedan. Då behandlades en ansökan om 

bidrag för Vuxenidrott 65+. Löftadalens ansökan godkändes. Löftadalens slutredovisning för 

årets 65+ verksamhet godkändes. Kommittén kommer på nästkommande möte göra 

budgetäskning för 2023 och skicka in. Det planeras för två ungdomsläger kommande år och 

de kommer att läggas in i aktivitetskalendern så fort som möjligt. Kommittén kommer att 

kontakta föreningarna och se hur de ser på utbildningar? Vad de behöver mm.  

 

- Nyhetsbrevet. Nästa nyhetsbrev kommer att komma ut innan jul. Kommitté 

ansvariga skickar in material till KI. 

 

- GENSB möte. Det årliga GENSB mötet hålls den 10 december i Mannheim, 

Tyskland. AA åker dit och deltager på mötet. 

 

- Digitalisering. MH, UN och AA hade ett digitalt möte med RF:s 

digitaliserings ansvarige. Det kan finnas möjlighet att kanske få bidrag för 

att titta på en möjlighet att få till ett nytt tävlingsprogram. Licensmodulen i 

RF:s IdrottOnline försvinner sista december 2023 och då måste vi få till 

något under 2023 som kan börja användas 2024. UN och AA får i uppgift att 

hålla i detta.  
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§ 9 Överklagan RIN 

MH har kontaktat RIN. De kommer att diskutera denna fråga förmodligen den 15 december 

vid deras möte då. 

 

§ 10 Rapporter 

- Generalsekreterare 

Godkännes. 

- Ordförande 

Godkännes. 

 

§ 11 Medlemsföreningar 

- Utträde. Dala Spets IF har begärt utträde ur förbundet. Styrelsen godkänner 

ansökan om utträde. 

- Nya Föreningar. AA meddelar att några nya föreningar har ansökt om 

medlemskap. Karlskrona Dragkamp, Westcoast Beachpull, Dacke 

Dragkamp, Hällby Inomhusdragkamp och Bredsand Beachdragkamp är 

godkända och klara. Två till föreningar väntas ansöka kommande vecka och 

möjligtvis en till lite senare. Nu totalt 52 föreningar. 

 

§ 12. Riksidrottsmötet 

Hålls i Uppsala i maj 2023. Ett utskick har kommit från RF:s valberedning med uppmaning 

om att komma med nomineringar. MH har fått samtal från andra SF om vi skulle vilja stödja 

en nominering av nuvarande ordförande i Fotbollförbundet Karl-Erik Nilsson. Flera i 

styrelsen tror inte det blir bra. Vi avvaktar i ärendet. 

 

§ 13. Avsägelse 

MH slutar som ordförande. Han kommer att ta ansvar för det som han gjort som ordförande 

och också avsluta dessa. Han har skickat ut information om de saker han gjort och vilka 

särskilda ansvar han har haft till styrelsen som kommer att kolla på detta och fördela 

uppgifterna.  

KS som ordförande i valberedningen vill veta om valberedningen skall börja leta efter ny 

ordförande eller om vice ordförande tar vid och kör fram till nästa stämma. Styrelsen kommer 

att diskutera detta och bestämma hur de vill göra. 

 

§ 14. Övriga frågor 

- Kalender. LÅL föreslår att förbundet skall göra en kalender med 

dragkampbilder och med reklam till försäljning från år 2024. LÅL tar fram 

ett förslag att behandla på kommande möte den 14 januari 2023. 

- Savoy consulting Anders Jansson som försöker hjälpa oss med sponsring 

har flyttat till Uppsala och KS har haft ett möte med Anders och tipsat om 

några företag i Uppland som kanske kan vara aktuella. 
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§ 13 Nästkommande sammanträde 

Nästa sammanträde är sker fysiskt den 14 januari 2023 kl. 12.00 på Clarion Collection Hotel 

Uppsala. Styrelsen kommer troligen ha ett Teams möte innan detta som DF bjuder in till för 

diskussion om ekonomi.  

 

§ 14 Avslutning 

MH avslutar mötet.  

 

 

 

 

Datum: 20221201    Justerat: 

 

 

Anders Andersson   Mats Hamberg  

Generalsekreterare   Ordförande         
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