Svenska Dragkampförbundet
Furets väg 4
S-432 65 VÄRÖBACKA
Org.nr. 814800-3992
Tel. 070-3630986
e-post:
anders.andersson@svenskdragkamp.se
Bankgiro: 5740-9658

Styrelseprotokoll nr 3/19
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 maj 2019 kl.10.00 via Skype.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JA) - vice ordförande
Carolina Hägerdal (CH)
Lovisa Persson (LP)
Jonas Persson (JPr)
Jesper Pettersson (JPt)
Karolina Ivarsson (KI) ung. repr.
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr.
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 2/19 justerades.
§ 2. Ekonomi
Förslag till Budget 2019 var utskickad före mötet. Några frågor från
kommitteérna besvarades. En stram budget med indragningar på alla plan.
Styrelsen godkänner förslaget.
Dagaktuell ekonomi var också utskickad innan mötet och inga frågor kom.
Idrottslyftet. Några ansökningar hade inkommit. Styrelsen beslutar enligt MH
förslag som bifogas protokollet. Bilaga 1.
MH informerar läget i genomlysningen av våra föreningar. Den 31 december
hade vi 28 föreningar. Vi kommer nu inte att uteslutas från RF på grund av för få
föreningar.
§ 3. Tävlingskommittén
Info PD.
Kommittén har haft möte via Messenger och kommer att ha ett möte ganska
snart igen. En sammanslagning mellan damlag har godkänts.
PD påtalar att reglerna för 2019 inte finns på hemsidan. LP ordnar detta.
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§ 4. Elitkommittén
Sportchef HT inte med på mötet så info utgår.
Antidoping. JA har inte så mycket att säga just nu, men uppmanar alla klubbar
att göra Vaccinera klubben mot doping som görs via rf.se. Enbart fem föreningar
har gjort den.
Rapport frän TWIF kongressen. En rapport var utskickad med vad som hände på
kongressen och styrelsen hade inget att erinra.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr. En Domar- och Funktionärskurs hölls den 11/5 i Frillesås. 5
deltagare. Tränarutbildningarna är skjutna på framtiden. Höst/vinter 2019/2020
väntas de bli av.
Arbetsresan 28 mars – 1 april 2019. MH uppmanar alla som var med att göra
utvärderingen som skickats ut till alla deltagare. En kort diskussion fördes om
eventuella förändringar till kommande tillfälle.
KI frågar vad som händer med Sociala medier gruppen som skapades på
arbetsresan. MH eller AA kontaktar vår kommunikatör och kollar.
§ 6. Rapporter
GS rapport, idrottskonsulent rapport och ordförande rapport var utskickade.
Styrelsen hade inget att tillägga. Ordförande lämnade en muntlig fadder rapport
på plats. Ingen annan hade något att rapportera.
MH uppmanar faddrarna att hjälpa föreningarna starta en ny förening eller få
någon annan förening att bli ny medlem i Dragkampförbundet så vi kan nå målet
50 föreningar och därmed uppnå fullt bidrag från RF. Lathund sätts ihop för att
underlätta en medlemsansökan. MH och AA kollar på detta.
§ 7. Riksidrottsmötet
Ett förslag till hur vi röstar på motioner och RF förslag samt
medlemsansökningar var utskickad. Styrelsen tycker att förslaget var bra och
AA som blir ombud på RIM vet då hur vi ställer oss i de olika ärendena.
§ 8. Stipendier
Två stipendieansökningar har kommit in. Styrelsen beslutar att dela ut följande:
Ur Arne & Britta Lundborgs minnesfond 1500 kr till Vilgot Klinthäll,
Hovmantorp DK och
Ur Torgny Falcks 75 års fond 1500 kr till Ann-Helen Winroth, Hovmantorp DK
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§ 9. Distriktsträffar
Faddrar får i uppgift att försöka få till distriktsträffar ute i distriktet med
föreningar, SISU kontakter och RF:s DF. Antingen fysiska möten eller via
Skype.
§10. Övriga frågor
Då en av våra ungdomsrepresentanter tagit timeout behöver styrelsen
komplettera och KI föreslår att Jesper Andersson från Löftadalen fyller denna
plats. Styrelsen beslutar adjungera Jesper Andersson som ungdomsrepresentant
fram till stämman 2020.
§11. Nästa möte
29 eller 30 juni i Malmö i samband med SM veckan. De som inte är på plats
ansluts via Skype. Exakt tid bestäms senare.
§ 12. Avslutning
MH avslutar mötet.
Datum: 2019-05-14

Justerat 2019-05-23

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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