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 2/20
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 15-16 februari 2020 kl.10.00 i
Löftadalens DK:s klubbstuga.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Lovisa Persson (LP)
Jonas Persson (JPr)
Carolina Hägerdal (CH)
Jesper Pettersson (JPt)
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Karolina Ivarsson (KI) ung. repr. Adjungerad
Jesper Andersson (JesA) ung. repr. Adjungerad
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 1/20 justerades.
§ 2. Ekonomi
Budget förslag 2020 diskuterades och några justeringar behöver göras. MH, JPt
och AA tar ett Skype möte och justerar vad som behövs. Skickas där efter ut till
styrelsen för beslut.
Projektstöd IF (tidigare Idrottslyft IF) Som nämnts tidigare så kommer vi inte att
kunna dela ut detta stöd själva i år och det kan innebära att vissa föreningar inte
kan komma åt dessa bidrag nu när de skall sökas via sitt RF/SISU DF. Dels
hårdare regler med att man måste ha sökt LOK stöd tidigare i föreningarna och
då haft minst 15 föreningar med minst 10 tillfällen vardera.
Inköp rep. Styrelsen beslutar göra inköp på rep. 40 rep köps in för ca 60 000 kr.
Copyprint avtal och försäkring. MH och AA har sedan förra mötet slutit avtal
med Canon som kommer att leverera en copyprinter med avtalsstart 1 april 2020.
De köper loss vårt gamla avtal och levererar en Canon istället. Vi sparar de två
första åren ca 11 000 kr per år på detta och efter år två kommer vi att spara ändå
mer.
Det nya avtalet löper på fem år och vi kan förhandla om kostnaden efter två år.
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Dessutom får vi lov att fakturera sponsring på 5 000 kr för de två första åren och
därefter kan vi förhandla om ny sponsring. Service och nya patroner ingår i
avtalet vilket också är bra. Styrelsen har också räknat lite på vad det skulle kosta
att trycka allting när vi behöver kopiering. Det blir dyrt och då är det bättre att ha
egen maskin och därmed också kunna stötta föreningarna med tryck och
utskrifter. Affischer, programblad mm.
Vi kunde också välja bort deras försäkring då vår RF/Folksam försäkring gäller
för hyrd utrustning. Styrelsen beslutar att godkänna åtgärderna.
§ 3. Tävlingskommittén
I PD:s frånvaro lämnades info av JesA och LÅL. Tävlingsbestämmelserna skrivs
om med det som ändrades efter Tinget.
Det finns nu en arrangör till den Elitserietävling som inte hade arrangör.
Brunnsberg arrangerar förutom SM också en Elitserietävling.
§ 4. Elitkommittén
Sportchef HT lämnar info. Ett första läger är på gång. EK möte kommer att
hållas snart via Skype. Utvärdering, planering och revidering av Elitplan är på
agendan.
Motioner och frågor till internationella kongressen gicks igenom och diskuterade
om hur vi skall rösta på de olika motionerna.
KI och UN rapporterade från RF:S antidoping konferens i Stockholm den 4
februari. En ny WADA kod kommer 2021 och en ny variant av röd/gröna listan
på gång bl.a.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr.
Ungdomsläger i Frillesås 21-22 mars och ett läger i Boxholm ihop med
Ungdomstävling 11-12 juli. Eventuellt kan det bli läger i Västernorrland och
Gotland då det möjligtvis blir nya föreningar där.
Domar och Funktionärs utbildningen kan komma att placeras i samband med
Ungdomstävlingen i Boxholm i juli. Tränarutbildningarna planeras till hösten så
klubbarna kan få iväg deltagare på SISUs Grundtränarutbildning nu i vår. Då
den är ett krav för att få gå vidare i vår utbildningsstege för ledare.
UN informerar att det saknas nedskrivna utbildningsmaterial till alla
utbildningar. UN börjar titta på detta och ser vad vi kan göra. Det behövs också
en långsiktig plan.
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§ 6. Rapporter
GS rapport och ordförande rapport var utskickade. Rapporterna godkändes.
Idrottskonsulent rapporten har inte kommit in innan mötet och AA påminner så
den kommer in och skickar den till styrelsen när den kommer in.
MH informerade om att kontakter tagits med RF/SISU distrikten
Jämtland/Härjedalen och Uppland samt Skolidrottsförbunden i samma distrikt.
Vi vill komma i kontakt med befintliga Skol IF för eventuella besök med målet
att få nya Dragkampklubbar.
Mats Atterheim får sen i arbetsuppgift att besöka dem för att visa Dragkamp och
hålla eventuella utbildningar om hur Dragkamp går till.
§ 7. Förbundsstämma 2020
Verksamhetsberättelsen är klar och saknar bara en underskrift från JenA.
Verksamhetsberättelsen kommer att föredras av kommittéerna på stämman.
UUK föredras av JPr med stöttning av KI, LP och JesA, EK föredras av HT och
LÅL, TK föredras av PD och stöttas av JesA och ekonomi föredras av JPt med
stöttning av AA. Enklare Power Point presentationer görs.
Motioner till Stämman. Styrelsen yrkar avslag på båda motionerna. Dessa
biläggs protokollet (bilaga 1) med styrelsens kommentarer om dem och läggs ut
på hemsidan tillsammans med de övriga handlingarna.
Styrelsen beslutar lämna ett styrelsens förslag till Stämman. Förslaget biläggs
protokollet (bilaga 2) och läggs ut på hemsidan tillsammans med de övriga
handlingarna.
Förslag till Verksamhets inriktning med ekonomisk plan 2020-2021 var
utskickad innan mötet. Några justeringar gjordes och kommer att kompletteras
med ekonomiska planen när budget 2020 är klar. Inriktningen föredras av MH
och med stöttning av KI på stämman.
Styrelsen beslutar lägga fram några små förslag på stadgeändringar på stämman.
UN skriver ner detta som vi kan lägga ut på hemsidan tillsammans med övriga
handlingar.
Två stipendieansökningar har inkommit. En var från Arne & Britta Lundborgs
minnesfond och Torgny Falcks 75 års fond. Styrelsen beslutar dela ut från Arne
& Britta Lundborgs minnesfond 1 500 kr till Liam Atterheim, Hovmantorp DK
och från Torgny Falcks 75 års fond 1 500 kr till Melwin D Lindstedt,
Hovmantorp DK.
§8. Övriga frågor
Styrelsen diskuterade Nyhetsbrevet igen. Styrelsen beslutar behålla
Nyhetsbrevet och KI blir ansvarig och kommittéerna skall ha med varsin del i
det. Alla uppmanas att hjälpa KI med material.
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Ett studiebesök görs i de lokaler som är aktuella som eventuellt kansli. Styrelsen
tycker det är bra då vi har möjlighet att spara lite pengar. Styrelsen beslutar att
kansliet flyttas till Frillesås.
LÅL presenterar ett förslag om att göra almanackor att sälja. Föreningar och
förbund kan då tjäna lite pengar på det. För att få kanske lite bättre ekonomi i det
så gör AA ett förslag som skrivs ut på förbundets copyprint. Föreslås
föreningarna sedan.
AA skickar ut ett förslag på Organisationsplan 2020 till styrelsen som tas upp på
nästa möte.
§9. Kommande möte
Konstituerande möte efter Förbundsstämman i Örebro. Styrelsen vill stanna till
söndagen för att få ett bra fysiskt möte med en ny styrelse.
§ 10. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2020-02-16

Justerat 2020-02-28

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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