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Anslutet till RF

Styrelsens svar på brevet från föreningar i Småland (Unnaryd DK, Hovmantorp DK och IK Bergagård
atlet och dragkamp)
Frågorna på sidan 2 är numrerade med 1-8.
1. När togs beslut att ställa in GENSB?
Styrelsen tog beslutet när man fastställde budgeten för 2019. Orsaken, förutom den dåliga
ekonomin, var att förbundet inte kunde avsätta dessa pengar, nettokostnad 90-100.000 kr.
Sedan har det varit möjligt för föreningarna i Sverige att ändå delta i GENSB. I diskussionen fanns
också att det i de flesta fall var ”etablerade” ungdomar som deltar i GENSB och som kanske ändå
får ett hyfsat tävlingsutbud. I budgetarbetet var dock detta beslut ett av de svåraste då det ändå
handlade om ungdomar.
Lägret i Frillesås kostade drygt 7.000 kr tack vare sponsring av bland annat en del av maten och
låga kostnader för logi mm. Lägret rymdes gott och väl inom budgeten för Utveckling/ungdomskommittén. Enligt budget skulle man t om kunna arrangera ytterligare ett läger!
2. Vem/vilka tog beslut om att skicka generalsekreteraren till en klubbtävling i Tyskland?
Ordförande tog beslutet att Generalsekreteraren kunde åka dit. Anledningen var att vi hade fått
beviljat ett öronmärkt bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) för omvärldsbevakning där vi skulle
knyta kontakter med föreningar i Schweiz. RF krävde en delrapport per den 15/9 -19 och
förhoppningsvis kan vi i början av 2020 skicka två tränare/ledare (en kvinna och en man) till
Schweiz för ytterligare kontakter.
Dessa pengar kan inte användas till annat än vad som avses i bidragsansökan.
Styrelsen var informerade om ansökan och att den blev beviljad.
3. Vem/vilka beslutade att bjuda på banketten på Gotland?
Styrelsen tog ett mailbeslut om detta. Det har missats i följande styrelseprotokoll.
4. Vem/vilka beslutade att bjuda på SM resan till Sundsvall?
I förutsättningarna för att delta i SM-veckan bedömde styrelsen att det var en nödvändigt för att
få tillräckligt antal deltagare. I efterföljande SM-veckor (vinter) har vi tackat nej till att söka
eftersom vi inte har några föreningar på orten (ex Piteå) och att vi inte kan subventionera
deltagandet. SM veckorna överlag är också ett bra sätt att synas i media.
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5. Vad är kostnaden för kommunikatören? Vad får vi för pengarna?
För 2018-2019 har vi fått ett särskilt stöd på 200.000 kr för att delfinansiera en kommunikatör.
Anledningen till att förbundet skulle ha en kommunikatör var enligt önskemål från arbetet med
Dragkamp 2025, dvs föreningarna. Vi får egentligen det vi vill! Hittills har kommunikatören tagit
fram förslag på kommunikationsplan för förbundet, nyhetsbrev, ser över förbundets grafiska
profil, pressrum på hype.se, hemsida och sociala medier (här har det också bildats en
arbetsgrupp med deltagare från föreningar), utbildning i distrikt, föreningar, förbundet och
kommittéer (önskemål måste komma från de som vill nyttja detta) och se över/samordna
förbundets bildhantering. Under 2018 betalade vi 75.000 kr för kommunikatören.
Dessa pengar kan inte användas till annat och de pengar vi inte använder skickas tillbaka till
Riksidrottsförbundet.
6. I budget är det avsatt 40.000 kr för kopiator!?? Allt kommer ju elektroniskt! Går det att spara
där?
Vi har ett avtal på kopiatorn som går ut 2022. När vi närmar oss avtalstidens utgång får styrelsen
diskutera en ev fortsättning/nytt avtal eller avsluta detta. Det finns fortfarande ett visst behov av
tryckt material vid t ex utbildningar mm, men visst har behovet minskat!
7. Vad krävs för att få idrottslyft? Hovmantorp DK har 70 nya medlemmar i år men fått avslag på
alla ansökningar om idrottslyft! Unnaryd har sökt idrottslyft men inte fått något svar över
huvud taget. Svårt att förstå när det är uttalat att förbundet satsar på bredd och ungdomar!
Hovmantorp fick avslag dels på grund av styrelsen prioriterade andra ansökningar då man ändå
hade fått stöd tidigare för samma saker. I detta läge prioriterade styrelsen ansökningar från
bland annat IK Bergagård atlet och dragkamp som då var en nybildad förening. Beslutet har också
kommunicerats dels via IdrottOnline samt till kassören Mats Atterheim i Hovmantorp. Styrelsen
beslutade dessutom att förbundets idrottskonsulent kunde hjälpa till med skolbesöken i sin
tjänst.
Ansökningarna gällde:
Rätt utrustning vid träning 10.000 kr. Avslag då man tidigare fått stöd för samma sak.
Prova på dragkamp i skolan 10.000 kr. Avslag men möjlighet att nyttja förbundets
idrottskonsulent för detta.
Attraktiv träningsmiljö 20.000 kr. Avslag och hänvisning till Smålands Idrottsförbund och deras
anläggningsstöd då ansökan handlade om iordningställande av träningsanläggning.
Unnaryd sökte ett idrottslyft den 22/8 -19 för ”Fler ungdomar i idrott” och blev beviljad 10.000 kr
för den enligt noteringarna i IdrottOnline. Pengarna betalades från Riksidrottsförbundet den
27/8 och borde funnits på föreningens konto någon vecka senare. Några andra ansökningar har
inte skickats in från Unnaryd till Svenska Dragkampförbundet.
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Meddelandet till föreningen skickades via IdrottOnline samt med e-post till följande mottagare
den 22/8 (samma dag som ansökan kom in), roger.knasen@spray.se
fidde1987@hotmail.com
tomas_88eatsyou@hotmail.se
anders.andersson@svenskdragkamp.se
”Hej!
Er ansökan har beviljats med 10.000 kr under förutsättning att ni köper minst 10 par
lånekängor. Vi tillämpar en schablon på 1.000 kr/par. Egen utrustning som kläder, väskor mm
kan inte finansieras genom Idrottslyftet. Stödet betalas ut av RF under kommande vecka.
Hälsningar
Mats Hamberg”
(I version två av ”styrelsefrågor från Småland” har man tagit bort frågan om idrottslyft och
upptäckt att Unnaryd fått både svar och pengar på sin ansökan. Vi har valt att ha kvar den
frågan eftersom funderingen kring ansökningarna från Hovmantorp borde finnas kvar.)

8. Vilka krav ställer styrelsen på landslagsorganisationen? Vi kan konstatera att landslaget har
stor budget ändå sänder man en historiskt liten trupp?
Information från Elitkommittén och Sportchefen har skickats ut både under mars och maj månad.
I juli månad skickades nedanstående mail från Sportchefen:
” Tjena alla inkopplade på mailet!
Anledningen till den ”bantade” EM truppen är en kombination av mindre resurser och att
jag som sportchef flaggat för att skära ner på truppen då jag inte tycker att landslag är till
för breddverksamhet.
Som det ser ut nu så klarar vi oss med marginal på en 30 manna-trupp, det har och
andra sidan inte vart hugget i sten.
Skulle det ha funnits engagemang och underlag för ett tex 680 lag så hade jag gått med
mössan i handen till styrelsen för att lösa några platser till!
Jag tycker att jag har kommunicerat ut min ståndpunkt i detta (bifogar tidigare utskick),
har jag vart otydlig, skulle ni vilja att jag agerar annorlunda?”
Från styrelsen är det Elitplanen som gäller.
Övriga frågor från sidan 1 som inte finns i sammanfattningen på sid 2:
Resor till Sydafrika och Irland.
Förbundet använder Idrottens Resebyrå numera Grand Travel. Vi får som alla andra
idrottsorganisationer ”idrottspris” men den stora fördelen är att vi kan ändra i beställningarna när
det gäller namn, resdagar mm. Det går naturligtvis att hitta billigare resor hos andra bolag men då
kanske man tappar möjligheten till gruppresans fördelar med bland annat möjligheten att ta med
extra bagage.
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Kostnaden för SM på Gotland och Individuella SM i Sundsvall.
Kostnaderna för SM på Gotland blev totalt ca 130.000 kr varav 30.000 kr betalades via Idrottslyftet.
Kostnaden för Individuella SM i Sundsvall blev 100.000 kr
Eget kapital.
Årsmötet 2018 beslutade när det gäller den ekonomiska planen att styrelsen kunde använda en del
av det egna kapitalet. För mandatperioden (2 år) handlade det om maximalt 900.000 kr. I dagsläget
är prognosen på ca 860.000 kr i eget kapital.
2019-10-03
Styrelsen för Svenska Dragkampförbundet genom
Mats Hamberg
Ordförande

