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 1/20
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 15 januari 2020 kl.19.00 på Skype.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Lovisa Persson (LP)
Jonas Persson (JPr)
Carolina Hägerdal (CH)
Jesper Pettersson (JPt)
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Karolina Ivarsson (KI) ung. repr.
Jesper Andersson (JesA) ung. repr.
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
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 7/19 justerades.
§ 2. Ekonomi
Bokslutet 2019 var utskickad innan mötet och några frågor besvarades.
Resultatet per den 31/12 visar på ett plus med 890 kr. För året hade vi en
underbalanserad budget med 103.000 kr. Styrelsen ger OK att lämna till
revisorerna.
Under 2019 har vi haft 24 beviljade ansökningar (17 föreningar har sökt) från
potten Föreningsutveckling, totalt 203.800 kr
Starkare föreningar/föreningsutveckling 143.500 kr
Prova på/rekrytera 21.300 kr
Material 39.000 kr
Malmö DK har inte redovisat sitt IL ännu, trots påminnelse. AA kontaktar dem
för att få in återrapporten. Vår slutredovisning till RF skall vara gjord den 15
mars 2020.
Idrottslyftet byter namn till Projektstöd. Vi har fortfarande inte fått reda på exakt
hur våra föreningar kan ansöka.
§ 3. Tävlingskommittén
Info från PD. Inte mycket som händer just nu. Kommer att ha möte i februari.
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Eventuellt finns det en arrangör till den Elitserietävling som inte hade arrangör
ännu.
Det har kommit en ansökan om att vara med på SM veckan sommar i Linköping
2021. TK diskuterar på nästa möte men vi anmäler oss så får vi se senare hur vi
gör.
§ 4. Elitkommittén
Sportchef HT lämnar info. Elitkommitté möte kommer att hållas i februari och
första läger kommer att hållas i mars. Budgetäskning är inlämnad.
Internationella kongressen 2020. Den arrangeras i Rijssen i Nederländerna 17-18
april 2020. LÅL och AA representerar. JenA tillfrågas om hon kan följa med då
hon är nominerad till valet för en plats i Technical och Athlete Commission.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr.
Ett möte i kommittén hölls i december månad och ett nytt möte kommer att
hållas nästa vecka där det bla annat kommer att planeras för utbildningar och
Ungdomsläger. Två U-läger är planerade till 21-22 mars i Frillesås och 11-12
juli i samband med U-J tävling. Plats inte bestämd.
Gällande Barnkonventionen och registerutdrag så utses JPr och KI som
ansvariga för detta i styrelsen och de kollar över vad som står på hemsida samt
vad RF har på deras hemsida om detta. De skall kunna stötta föreningarna i deras
arbete.
§ 6. Rapporter
GS rapport, konsulent rapport och ordförande rapport var utskickade.
Rapporterna godkändes. MH redogjorde för några frågor kring rapporterna.
Ordförandes rapport kompletterades på plats med info från Ordförande
konferens på RF den 14 januari.
Ordförande lämnade fadderrapport på plats. MH kommer att närvara på
Gångvikens skola när de har ett extra Årsmöte för att ändra stadgarna så att
Dragkamp står med. Parasport Västernorrland har möte ikväll om att hålla
utbildningar i Dragkamp och att organisera tävlingar och annan
dragkampverksamhet under 2020.
JenA har varit i kontakt med Hovmantorp och informerar att de kommer att byta
Ordförande på kommande årsmöte.
§ 7. Förbundsstämma 2020
Verksamhetsberättelsen är klar och AA kommer att skicka ut för påskrift. Alla
uppmanas att skriva på direkt och lägga på lådan gärna samma dag.
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Två motioner har inkommit. De läggs ut på hemsidan så alla kan läsa. Styrelsen
kommer på nästa möte att skriva ett utlåtande på motionerna. Berört distrikt
kommer också att beredas möjlighet att yttra sig om motionerna.
Sportchef HT lämnar ett utkast nästa möte gällande motionen om landslag.
Skall styrelsen lämna något Styrelsens förslag till Förbundsstämman?
Ledamöterna får fundera till nästa möte då frågan tas upp igen.
Budget 2020. MH, AA och JPt kommer att träffas och sätta samman ett
budgetförslag den 27 januari. Förslaget diskuteras på nästa möte.
§8. Övriga frågor
AA och MH har diskuterat offerter med ett par olika firmor som hyr ut
skrivare/kopiator. Allt för att försöka få ner kostnaderna. Det finns billigare
lösningar. Eventuell ny leverantör tar då över det gamla avtal vi har på befintlig
maskin. MH och AA får förhandla fram bästa möjliga avtal och ordna detta så vi
kan ha ett nytt avtal klart till den 1 april.
Styrelsen diskuterade Nyhetsbrevet. Vi har inget avtal med M-L Bergh längre.
MH frågar om vi skall hyra in henne för att göra Nyhetsbrevet till en kostnad om
2 000 kr per gång. Några tyckte detta var lite dyrt. Diskuterades om det fanns
någon annan som kan sköta det, men inga svar kom. Det lutar åt att vi kanske
lägger ner Nyhetsbrevet. Kändes dock något oklart.
AA tog upp frågan om att kanske flytta kansliet till Löftadalens Second Hand
lokaler där det finns kontorsytor över. Detta för att få ner kostnader ytterligare.
Styrelsen tar upp frågan nästa möte då vi är i Frillesås på fysiskt möte 15-16
februari. Då kan alla också få se lokalerna.
UN meddelade att han bara såg det gamla Anti-Doping programmet från 2013
på hemsidan. Det nya 2019-2020 läggs upp omgående.
KI kollar om hon kan gå på Antidoping konferensen den 4 februari. Annars kan
UN representera då han ändå är där.
§9. Kommande möte
Fysiskt möte 15-16 februari i Frillesås. Start 10.00 den 15 och avslut vid lunch
den 16.
§ 10. Avslutning
MH avslutar mötet.
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Datum: 2020-01-17

Justerat 2020-01-24

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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