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Styrelseprotokoll nr 1/23 
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 14 januari 2023 på Clarion Collection Hotel, 

Uppsala. 

 

Närvarande:   

Jennie Andersson (JA) - ordförande  

Daniel Fornstedt (DF) 

Karolina Ivarsson (KI)  

Karin Jacobson (KJ) (deltar via Teams) 

Magdalena Persson (MP) 

Göran Fransson (GF) 

Vilgot Klinthäll (VK) – ungdomsrepresentant (deltar via Teams) 

Anders Andersson (AA) - generalsekreterare  

Lars-Åke Lindh (LÅL) - internationell representant  

Ulf Näslund (UN) - ordförande UUK 

Karl Svansbo (KS) - ordförande valberedning och TK 

Mats Hamberg (MH) – f.d. ordförande 

 

  

Ej närvarande: 

Lina Eriksson (LE) - ungdomsrepresentant  

  

 

§ 1 Sammanträdet öppnas  

JA förklarar mötet öppnat. 

  

a) Fastställning av dagordningen 

Fastställs med korrigering.  

 

b) Justering av föregående mötesprotokoll 

Är justerat via mejl. MP lägger upp på hemsidan. 

 

c) Information av Karin Jacobsson 

KJ informerar att hon av personliga skäl kommer ha mindre tid att lägga på 

styrelsearbetet på obestämd tid men sitter kvar på sin post.  

 

  

§ 2 Ekonomi 

a) Bokslut 2022 

AA går igenom årsredovisningen. Resultatet för 2022 var en förlust med 

267 782:-, vilket innebär cirka 40 000:- mer än satt budget. I materialet finns 

skulder för oanvända bidrag från Vuxenidrott, återstartstöd och idrottslyft. 

Bokslutet godkännes. Uttalandet från styrelsen till revisorerna skrivs under 

av MH som varit ordförande under största delen av året.  
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b) Återstartsstöd omgång 4 

MH och AA har skrivit en plan för återstartsstöd omgång 4 som skickas in. 

Tidigare har MH och AA varit ansvariga för återstartsstödet men i och med 

MHs avgång som ordförande behövs en ny ansvarig. Det beslutas att GF får 

detta ansvar tillsammans med AA.  

c) Budget 

Budgetäsk har kommit från samtliga kommittéer. Utgiftsposterna i budget 

gås igenom. Elitverksamheten som brukar vara en stor utgift kommer 

behöva justeras efter att hela den ekonomiska situationen är översedd. Det 

finns tidigare beslut på hur stor andel av inkomsterna som skall läggas på 

elitverksamheten. I årets intäkter ingår RF stöd, återstartsstöd och sponsring 

för inomhus VM. Till VM kommer fyra mattor att behövas, minst två 

behöver köpas. AA ska ha möte med revisorerna angående 2022 ekonomi. 

AA och DF ansvarar för att lägga fram ett budgetförslag som skall beslutas 

på styrelsemötet 22 februari.  

d) Rapportering av statliga stöd 2022 

Organisationsstöd för 2022 ska redovisas. AA och MH ansvarar för detta. 

e) Förändringsförslag Projektstöd 

Utskickat av AA före mötet. Eftersom vi inte varit ett stort förbund kan vi 

inte fördela dessa pengar själva utan föreningar söker av RF. Vore önskvärt 

med att föreningar skall kunna söka av förbundet och att det skall finnas fler 

sökdatum. GF och AA skriver ihop synpunkter om detta.  

 

§ 3 Tävlingskommittén 

- KS informerar att TK arbetat med ett budgetförslag för 2023 och utifrån detta äskat 

pengar. Tillsammans med valberedningen har de haft i uppdrag att leta efter en 

tillförordnad sportchef, mer om detta under § 4. Tävlingskalender är satt i samråd med 

elitkommittén och utskickad. I förbundets tävlingskalender står enbart arrangemang 

arrangerade av förbundet med. Föreningar och distrikt uppmanas dock att fortsätta 

arrangera pokaltävlingar m.m..  

- Inomhus dragkamp: KS informerar om att TK tillsammans med tidigare sportchef, 

elitkommitté och AA arbetat fram en plan för inomhusdragkamp i Sverige. Ett 

drivande och spännande arbete som de dock tror blir svårt att fortsätta med utan 

sportchef.   

 

§ 4 Elitkommittén 

- LÅL informerar att förbundets årsredovisning är inskickad till TWIF. Nästa 

internationella aktivitet är inomhus VM i Parkgate, Nordirland dit LÅL skall åka som 

evaluator. LÅL kommer även att åka som evaluator till utomhus VM i Sursee, 

Schweiz 2023.  

- TWIF kongress 21-22 april Mannheim: arbetet för VM 2024 ska redovisas. LÅL och 

AA åker.  

- ETWF kongress 17-19 mars i Berlin: AA informerar om att det kommer att vara 

årsmöte den 18 mars, resterande tid kommer att vara kommittémöten. ETWF är en ny 

organisation som hittills haft en interim styrelse. På årsmötet skall styrelsen väljas in 
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och medlemsavgiften sätts. Medlemsavgiften har tidigare varit 100 euro. AA arbete 

för ETWF är ideellt, därmed sker detta utanför arbetstid. ETWF betalar för AA resa. 

Förbundet har möjlighet att skicka en representant för landet som kan medverka på 

årsmötet. UN är med i en av kommittéerna och kommer därför eventuellt att åka. 

Vilken representant som skall åka kommer bestämmas via mejl eller på styrelsemötet 

22 februari.  

- Tillsättning tillförordnad sportchef: På styrelsemöte nr 13 2022 fick valberedningen 

tillsammans med TK i uppgift att lägga fram ett förslag på en tillförordnad sportchef. 

KS berättar att de arbetat intensivt med detta och har haft diskussion med samtliga 

distrikt. Kandidaterna har dock tackat nej. Ks presenterar förslaget att AA skall göra 

detta på arbetstid under 2023 och arbeta utifrån det material som förgående sportchef 

tagit fram. Styrelsen väljer efter diskussioner att ha ett extramöte den 22 januari för att 

besluta i denna fråga. Styrelsen är överens om att det behöver arbetas fram ett annat 

sätt att tillsätta sportchef då det är många av styrelseledamöterna som är engagerade i 

elitverksamheten och det finns potentiella jävssituationer. Under året kommer denna 

fråga fortsätta att diskuteras. Förslag som läggs fram är att förbundsstämman skall 

besluta, att klubbar nominerar till valberedningen som lägger fram ett förslag till 

styrelsen eller att Tinget skall besluta. För att komma vidare i detta arbete kan vi prata 

med andra mindre förbund och se hur de utser sportchef. Den senaste tiden har varit 

turbulent med avgång av både sportchef och ordförande. AA skall skriva ett brev som 

förklarar vad, vilket kommer skickas ut till föreningar och publiceras på hemsidan.  

- Ansökan Återstartsstöd elitidrott: AA informerar om att det finns pengar att söka. Sista 

ansökningsdag är 31 januari, det beslutas att ansökan skall göras av tillförordnad 

sportchef.  

 

§ 5 Utvecklings- & ungdomskommittén 

- UN informerar att en enkät har skickats ut till föreningar för att undersöka vad de 

förväntar sig och önskar av UUK. Denna kommer vara vägledande i kommitténs 

fortsatta arbete. När datum för utbildningar och läger är satta kommer de att läggas in i 

förbundets kalender. UUK som har mer pengar disponibla av återstartsstöd än de gjort 

av med senaste året har diskuterat att utbildningar och ungdomsläger eventuellt 

kommer bli avgiftsfria. Det planeras för ett förberedande läger inför GENSB för att 

göra resan mer attraktiv.  

- Digitalisering: AA och UN har deltagit på RF möte om digitaliseringsstöd. Det finns 

både strategistöd och pengar att ansöka om. Bidrag kan eventuellt fås för nytt 

invägningsprogram. AA har pratat med ansvariga för invägningsprogrammet från 

Belgien. Det skall inte kosta något mer än för att lära ut hur programmet fungerar.   

 

 

§ 6 Inomhus VM 2024 Helsingborg 

- AA och LÅL arbetar med arrangemanget och anser att arbetet är i fas. Enligt avtal 

med Region Skåne fås 375 000:- för arrangemanget i år. Arbetet fortsätter med 

offerter från leverantörer. Fyra mattor kommer behövas. På TWIF kongressen skall 

pris för deltagande bland annat presenteras.  
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- Besök inomhus VM, Nordirland: Eftersom förbundet inte anordnat inomhus VM 

tidigare behövs studiebesök på VM. AA och LÅL som är ansvariga för arrangemanget 

bör åka. Andra funktioner som kan vara lämpliga för resa är tävlingsarena ansvarig för 

VM, någon från TK och EK. AA kollar på alternativ på resa. Efter kostnadsförslag 

skall beslut om hur många som kan skickas tas.  

 

§ 7 Överklagan RIN  

RIN har tagit upp överklagan av förbundsstyrelsen förfarande vid utseendet av sportchef. RIN 

bedömer att beslutet inte togs i enlighet med förbundets stadgar och bifaller överklagan. I och 

med sportchefens avgång tas frågan inte upp igen. Styrelsen ser detta beslut som en lärdom av 

hur stadgarna skall tolkas och kommer arbeta för att detta inte skall ske igen.   

 

§ 8 Rapporter 

- GS: utskickad och godkänns.   

- Ordförande: ej inkommen.  

 

§ 9 Medlemsföreningar 

Vid årsskiftet var 54 föreningar medlemmar i förbundet. Ledamöterna får i uppgift att 

kontakta sina fadderföreningar för att kontrollera att de har samtliga handlingar som krävs för 

att föreningen skall bli godkänd av RF vid en genomlysning. Om det inte finns behöver hjälp 

erbjudas för att säkerställa detta. AA skickar mejl om vad som krävs och vilka som ansvarar 

för respektive förening. Glädjande nog är Dragkampförbundet det specialidrottsförbund som 

ökat sin LOK-stödsaktivet tredje mest, en ökning med 34%. Våren 2022 hade 13 föreningar 

LOK-stöd verksamhet, dock hade inte alla 10 träffar. Viktigt att vi kommer över 15 

föreningar med minst 10 träffar vilket behöver tryckas på vid kontakt med föreningar.  

 

 § 10 Hemsidan  

- GDPR: På hemsidan ligger kontaktuppgifter till samtliga föreningar, såväl ordförande 

som kontaktperson. Med tanke på GDPR skall det frågas vid kontakt med 

fadderförening om uppgifter får ligga på hemsidan.   

- Det behövs en genomgång för hur den fungerar med de som använder den. Efter detta 

kommer ansvaret för olika delar av hemsidan fördelas. 

 

§ 11 Riksidrottsmötet 26–28 maj i Uppsala  

Tre remisser är utskickade till styrelsen. Om synpunkter finns skall det skickas till AA som 

besvarar att förbundet tagit del av remisserna. Förbundet har en röst på RF stämman och en på 

SISU stämman. Två personer bör åka. AA kan åka. GF och KI kan också åka. Beslut om vem 

som åker efter att inbjudan inkommit.   

 

§ 12 Verksamhetsberättelsen (Året som gick) 

”Året som gick 2022” är utskickad innan mötet. Verksamhetsberättelsen godkänns efter 

korrigeringar och styrelsen signerar dokumentet.  
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§ 13 Ordförande i Svenska Dragkampsförbundet  

JA tog över posten som ordförande efter MH avgick 30/12. Styrelsen känner sig trygga med 

att JA tar över denna roll. Arbetsuppgifterna som MH haft behöver dock fördelas och ses 

över. Styrelsen är beredda att gemensamt arbeta med detta. Efter MHs avgång kvarstår AA 

som ensam firmatecknare. Styrelsen konstituerar sig efter MHs avgång och tillsätter Jennie 

Andersson som firmatecknare.  

 

§ 14 Övriga frågor  

- Kalender: LÅL har med exempel från hembygdsförening i Mjölby. 4 reklamplatser på 

var månad vilket innebär 48 platser att sälja. LÅL, JA och GF kommer att arbeta med 

att ta fram sponsorer och vid tillräckligt intresse kommer kalendrar att tryckas. 

Underlaget för tryck bör vara klart första halvåret av 2023 för att kunna tryckas- 

Föreningar köper sedan dessa av förbundet och kan sälja vidare. Vid kontakt med 

fadderföreningar ska det efterfrågas om intresse för försäljning finns. De kommer 

också kunna läggas i goodiebags till deltagarna av inomhus VM 2024 vilket är en bra 

säljpunkt för sponsorer.  

- Samtliga mötesprotokoll och dokument ska skickas till MP som ansvarar för utgivning 

av förbundets dokument och publicerar dessa. De ska även skickas till AA som 

arkiverar och vidarebefordrar till föreningarna.  

- Reseräkning: Den skattefria milersättningen har höjts från 18,50:-/mil till 25:-/mil. 

Beslutar att höja förbundets milersättning till 25:-/mil. Beslutar att för att få 

reseersättning från förbundet skall reseräkning vara till handa senast 30 dagar efter 

resan. GF arbetar med att ta fram en ny pdf version som stämmer överens med detta.  

 

§ 15 Kommande möten  

- Teamsmöte 22 januari 19.00 för diskussion om tillförordnad sportchef.  

- Teamsmöte 22 februari 19.00.  

 

§ 16 Avslutning 

JA avslutar mötet.  

 

 

 

 

Datum: 2023-01-    Justerat: 2023-01-25 

 

 

Magdalena Persson   Jennie Andersson  

Sektreterare    Ordförande         
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