Svenska Dragkampförbundet
Vallersviksvägen 3
S-439 61 FRILLESÅS
Org.nr. 814800-3992
Tel. 070-3630986
e-post:
anders.andersson@svenskdragkamp.se
Bankgiro: 5740-9658

Styrelseprotokoll nr 12/20
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 5 december 2020 via Teams.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Karolina Ivarsson (KI)
Jesper Andersson (JesA)
Daniel Fornstedt (DanF)
Jonas Persson (JP)
Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare (deltog inte under §9
Personalärenden)
Ej närvarande:
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 11/20 justerades.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes.
§ 3. Tävlingskommittén
Info från PD.
Tävlingskalendern för 2021 finns utlagd på hemsidan.
SM veckan sommar 2022 kommer vi att ansöka om att få vara med.
§ 4. Elitkommittén
HT informerar. Så fort det finns möjlighet kommer lägren att komma igång.
LÅL informerade om att han fått en fråga från TWIF angående om vi skulle
kunna ändra vår EM ansökan för 2025 till 2027 för att England skulle få vara
ensamma med ansökan 2025 då de varit ensamma för ansökan om EM 2023. Vi
tackade nej till detta då vi ha en överenskommelse med Malmö om 2025.
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Det har kommit nya Anti-doping regler frän TWIF. LÅL skickar till MH, JenA
och AA. LÅL vill ha ett godkännande av styrelsen innan återrapport till TWIF
den 18 december.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JP. UUK har börjat planera för vårens utbildningar.
Vuxenidrott. Ansökantiden om bidrag för 65+ verksamhet har skjutits fram till
31 januari 2021, dessutom är det möjligt att ansöka om planerad verksamhet
2021.
Marknadsföring/sociala medier. KI informerar att arbetsgruppen haft möte och
börjar planera arbetet för 2021. Gruppen behöver hjälp från klubbarna med
material. De har också tagit fram ett dokument som gäller samtycke till
bildpublicering som de som är på bild får skriva på.
Nya TWIF tidningen Mouthly Focus har kommit ut och det är bara
herrdragkamp i den för denna månad. KI kommer sätta ihop lite material på
damlag och kanske ungdomslag och skicka in till TWIF.
MH frågade JP och KI hur det ser ut med registerutdragen och KI kollar och
skickar en lista till MH.
§ 6. Rapporter
Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Alla godkändes. MH lade till
lade till lite han missat att skriva in.
Idrottskonsulent rapport var inkommen sent och AA har missat att skicka ut den
till styrelsen. AA skickar ut den på måndag.
KI meddelade att nästa nyhetsbrev kommer ut före jul. De två nyaste
föreningarna kommer att få möjlighet att presentera sig.
Tillsammans för fler i rörelse. Ett projekt från RF och Svenska Spel. MH och
AA informerade om detta och tidigare projekt har gett 75 000kr per år. Nu
kommer vi att få lite mindre. 60 000kr per år, men det är bra med tanke på den
arbetsinsats vi gör. Vi behöver ha två ambassadörer för vår räkning och styrelsen
utser KI och JesA och de behöver göra ett inlägg var i sociala medier om detta.
Mer info kommer senare så ambassadörerna och vi vet vad vi behöver göra.
§ 7. Arbetsresa 2021
Styrelsen beslutar att tillsvidare ställa in eventuell Arbetsresa 2021. Om
situationen ändras kommer diskussioner återupptas.
§8. Fadderskapet
AA informerar om hur läget är nu. Vi är 49 föreningar nu och vi tror att innan
årsskiftet är vi fler än 50. Vi har dock ett stort jobb att göra gällande
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medlemmar. AA kollar med alla faddrar hur det går och faddrarna har haft
kontakt med de flesta föreningarna. Arbetet fortsätter.
Faddrarna kollar också så vi har tillräckligt med LOK redovisning innan den 25
februari 2021.
§9. Övriga frågor
Nomineringar RIM. MH gick igenom läget från RF:s valberedning inför valet i
vår. Vi diskuterar vidare näst möte.
Personalärenden.
Beslöts att ordförande vidtar åtgärder enligt diskussionen och rapporterar
tillbaka till styrelsen via mail.
§10. Kommande möte
Teams styrelsemöte den 20 januari. Då skall verksamhetsberättelse och bokslut
vara klart för beslut.
§ 11. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2020-12-07

Justerat 2020-12-11

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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