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Svenska Dragkampförbundet 
Vallersviksvägen 3 

S-439 61 FRILLESÅS 

SWEDEN 

Org.nr. 814800-3992 

Tel. +46 70 363 09 86 

e-mail: 

anders.andersson@svenskdragkamp.se 

Bankgiro: 5740-9658 

 

 

UUK sammanträde 2022-12-07 kl.20:00 

Digitalt via Teams 

Närvarande: Daniel Fornstedt (endast punkt 5) Hans Carlsson, Jesper Andersson, Karin Jacobson, 

Karolina Ivarsson, Lina Eriksson, Ulf Näslund, Åke Hamrin. 

 

1. Ordförande Ulf öppnar mötet. 

 

2. Till sekreterare väljs Karolina. 

 

3. Återstartsstöd omgång 1: Det finns pengar kvar att använda. Ulf och Anders får i uppdrag att se 

över hur vi bäst kan använda dessa pengar. 

 

4. Ansökan bidrag 65+: Vi har fått en fråga angående ansökan från Löftadalen, som vi behandlade 

på förra mötet, om vi kan betala ut de resterande 25% av stödet innan årsskiftet. Vi begär en 

enkel återrapport från Löftadalen och tar eventuellt beslut om utbetalning per capsulam. 

 

5. Budget 2023:  

a. GENSB: Vi tar inte ut någon deltagaravgift 2023 och uppskattar kostnaderna till 

150 000 kr (100 000 resan och 50 000 förberedande läger). 

b. Ungdomsläger: Enligt Jespers budget blir kostnaderna 45 000 kr. Vi höjer till 50 000 kr 

eftersom vi har medel att tillgå. 

c. Utbildningar: Vi tar inte ut några deltagaravgifter 2023 och uppskattar kostnaderna till 

50 000 kr. Enkät genomförda och önskade: Ulf ska skicka ut en enkät till föreningarna. 

d. Annat: ”Distrikt och föreningsträffar” lämnar vi till Daniel. Vi diskuterar om kostnader 

för ”media” hamnar på oss, exempelvis marknadsföring, sociala medier, fotografer på 

tävlingar mm. Vi uppskattar en kostnad på 10 000 kr. ”Utveckling/ungdomskommittén” 

lägger vi en kostnad på 20 000 kr för att kunna ha en fysisk träff, med fördel i samband 

med ungdomsläger. 
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Ulf sammanställer och skickar vår äskning till Daniel som återkommer med ett förslag utifrån 

detta. Vi beslutar via mejl. 

 

6. Hemsidan: 

a. Tävlingsresultat ska flyttas från Info/Dokumentarkiv till Tävling/Tävlingsresultat. Vi har fått 

klagomål på att det inte fungerar som det är nu. 

b. Tävlingskalender komplettering läger och utbildning. Vi har tidigare sagt att vi ska ha en plan 

färdig med datum för läger och utbildningar senast januari 2023. Tas med till nästa möte. 

 

7. Övriga frågor: 

• Kontakta föreningar, uppföljning från förra mötet. Hans har fått önskemål om en 

inomhusmatta för inomhusdragkamp som han jobbar vidare med. Övriga 

distriktsrepresentanter har inte tagit kontakt med föreningar än. Karolina har försökt 

nå Jesper Henning utan resultat. 

• Eftersom vi har gott om ekonomiska medel i UUK behöver vi finna sätt att gynna 

ungdomar och utveckling med de medlen. Kan vi ha en pott där ungdomar får ansöka 

om pengar för kängor? Föreningarna kanske ska söka? Kan det vara ett sätt att göra 

idrotten mer tillgänglig för alla och jämna ut skillnader? Frågan tas med till framtida 

diskussioner. 

 

8. Nästa möte den 25 januari 2023 klockan 20:00. 

 

9. Mötet avslutas. 
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