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 4/19
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 21 augusti 2019 kl.19.00 via Skype.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Lovisa Persson (LP)
Jonas Persson (JPr)
Jesper Pettersson (JPt)
Karolina Ivarsson (KI) ung. repr.
Jesper Andersson (JesA) ung. repr.
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Carolina Hägerdal (CH)
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 3/19 justerades. Från och med nu kommer protokollen att
justeras via mail av styrelsen inom ca en vecka efter mötet och därefter
läggas ut på hemsidan.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet och inga frågor kom.
Idrottslyftet. Några ansökningar hade inkommit. Styrelsen beslutar enligt
följande:
1. Ansökan från Stenungsunds DK. Inköp av låneutrustning. 9000 kr för inköp
av en ankarväst samt minst sju par kängor.
2. Ansökan från Brunnsbergs IF. Prova på i tre skolor. Enligt vår schablon för
skolbesök som är 2000 kr/besök så får Brunnsberg 6000 kr för detta.
3. Ansökan från Unnaryds DK. Inköp av låneskor. 10000 kr för inköp av minst
tio par lånekängor.
Inlämning av utvecklingsplan till RF samt redovisning av tidigare års bidrag och
ansäkan av bidrag för 2019 och framåt skall vara inne senast 15 september 2019.
MH och AA får i uppgift att komma med förslag på utvecklingsplanen till
styrelsen för beslut.
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§ 3. Tävlingskommittén
Info PD.
PD tyckte att SM i Frillesås var bra trots regn och att det blev sent.
En diskussion fördes över invägningsprogrammet WARP som inte fungerat på
hela säsongen. Tillverkaren har inte lyckats få ordning på programmet trots att
det var utlovat. Vi har fortfarande det gamla excel programmet som fungerar och
kan köra på det så länge. Vi bör kolla upp andra program internationellt som kan
vara bra.
Vi får ingen plats på SM veckan i Halmstad 2020, men diskussioner förs med
Halmstad om att möjligen kunna vara med på ett hörn ändå, men då utan TV.
AA har kontakt med dem.
Gällande SM veckan vinter i Borås 2021 så kommer vi att ansöka om
medverkan. Ansökan går ut 31 augusti 2019.
§ 4. Elitkommittén
Sportchef HT informerar.
Antidoping. HT tycker att det är jättedåligt att alla klubbar inte gjort Vaccinera
klubben mot doping, och uppmanar alla som inte gjort att göra det nu via rf.se.
Annars tappar vi förtroende.
Landslagstruppen är nu uttagen. 27 dragare och 7 ledare. Sverige kommer att
ställa upp i Mixed 580, Damer 520, Damer 560, Herrar 640, U23 mix och U23
dam.
LÅL har blivit utsedd att vara Evaluator på Inomhus VM på Irland i februari
2020. Styrelsen godkänner hans medverkan där. Samtidigt har vi fått en
förfrågan vilka funktionärer som kan medverka där. LÅL ställer frågan till våra
internationella funktionärer.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr.
Ungdomslägret i Frillesås i början av sommaren blev lyckat och omtyckt. 20
deltagare inklusive ledare var med.
En fråga uppkom vad kommunikatören gör och hur mycket vi betalar. Vi betalar
bara för utfört arbete och med pengar som vi får som bidrag från RF (Idrottslyft
Utvecklingsstöd) som då inte kan användas för vanlig verksamhet.
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§ 6. Rapporter
GS 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. AA skickar ut till styrelsen listan över inskickade
årsrapporter och årsmöteshandlingar så faddrarna kan prata med sina föreningar
om att årsrapport och handlingar måste in.
§ 7. Distriktsträffar
Efter förra mötet i maj hade inget hänt med Distriktsträffar som beslutades då.
En diskussion fördes över vad som skulle behandlas på dessa träffar. Vi behöver
ta hjälp av SISU distrikten för innehåll och processledning på träffarna. Faddrar
får i ny uppgift att försöka få till distriktsträffar ute i distriktet med föreningar,
SISU kontakter och RF:s DF. Antingen fysiska möten eller via Skype. MH
skapar en lathund för hur man bör gå till väga.
§10. Övriga frågor
Info från kommittéerna. Hur kommunicerar vi ut beslut från styrelsen. En
diskussion fördes över hur dåliga vi är på att informera. De beslut som tas på
möten står ju naturligtvis i protokollen som också behöver bli tydligare, men det
räcker inte. Kommittéerna måste föra budskapen vidare i sina led tydligt i de
ämnen som rör den kommittén och även styrelsen ledamöterna måste föra vidare
rätt budskap i sina egna led. Varje kommitté kommer nu också att få några rader
i de nyhetsbrev som förbundet skickar ut 3-4 gånger per år.
§11. Nästa möte
Styrelseledamöterna vill gärna ha möte på onsdagskvällar istället för söndag
förmiddag. MH och AA får i uppgift att komma med förslag fram till Förbunds
stämman i mars.
Förslag: 23/10, 20/11, 15/1 och 19/2
§ 12. Avslutning
MH avslutar mötet.
Datum: 2019-08-24

Justerat 2019-08-30

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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