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Styrelseprotokoll nr 13/22 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 21 december 2022 via Teams. 

 

Närvarande:   

Jennie Andersson (JA) – ordförande 

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Magdalena Persson (MP)  

Göran Fransson (GF) 

Lina Eriksson (LE) - ungdomsrepresentant (lämnade efter ca 30 minuter) 

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK 

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK 

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

 

Ej närvarande: 

Karin Jacobson (KJ)  

Vilgot Klinthäll (VK) – ungdomsrepresentant 

 

 

§ 1 Mötets öppnande  

JA förklarar mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av sekreterare 

AA väljs till sekreterare. 

 

§ 3 Sportchefstillsättning efter avhopp 

Vi har via mejl mottagit Christers uppsägning av uppdraget som sportchef. 

Styrelsen diskuterar olika scenario. Flera förslag kommer fram. Styrelsen enas om att 

Valberedningen och Tävlingskommittén (TK) får i uppdrag att hitta en person som kan vara 

tillförordnad Sportchef under 2023 för att till tidigast Tinget 2023 kunna ha en förordnad på 

plats. Valberedningen och TK skall till styrelsen den 14 januari förslå en tillförordnad 

Sportchef för beslut av styrelsen. KS som ordförande i Valberedningen och TK tror att det 

skall kunna gå. Styrelsen kommer också att diskutera under 2023 hur tillsättningar av 

kommittéordförande skall gå till i framtiden. 

 

§ 4 Avgående Sportchefs uppsägningsbrev 

Styrelsen kommer att svara avgående Sportchef att uppsägningen är mottagen och också 

bekräftad. 

 

Styrelsen kommer vid nästa styrelsemöte diskutera de saker som skrivits i brevet. 
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§ 5 Nyhetsbrevet 

På förra mötet sades att Nyhetsbrevet skulle komma ut före jul. Tack vare att mycket hänt just 

nu flyttas det fram till före nyår. 

 

§ 6 Nästkommande sammanträde 

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

Uppsala.  

 

§ 7 Avslutning 

JA avslutar mötet.  

 

 

 

Datum: 2022-12-22    Justerat: 

 

 

 

 

Anders Andersson   Jennie Andersson  

Generalsekreterare   Ordförande         
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