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 3/20
Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde den 12 mars 2020 kl.19.00 via
Skype.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jonas Persson (JPr)
Carolina Hägerdal (CH)
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Karolina Ivarsson (KI) ung. repr. Adjungerad
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Lovisa Persson (LP)
Jesper Pettersson (JPt)
Jesper Andersson (JesA) ung. repr. Adjungerad
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
§ 2. Minska riskspridningen av Corona viruset
MH info. Riksidrottsförbundet arrangerade en information under dagen för SF
och berättade om vilka åtgärder man vidtagit på central nivå. Man har också
bildat en arbetsgrupp som stöd för SF och distrikt med en särskild e-post adress,
corona@rfsisu.se , och har kontakt med Regeringen. Från den 12/3 är det
förbjudet att ordna arrangemang med mer än 500 deltagare MEN man nämnde
också att det kan vara lika illa med 25 personer i en liten lokal som 500 deltagare
i en stor evenemangsarena. Presentation (bilaga 1) och minnesanteckningar
(bilaga 2) från RF:s infomöte bilagas protokollet.
RF:s ordförande nämnde att han varit inbjuden till 12 olika årsmöten och 6 av
dessa har flyttats fram.
Styrelsen beslutade att
• Förbundsstämman den 28 mars i Örebro flyttas fram till ett senare datum
vilket kommer att kommuniceras till medlemmarna.
•

Ungdomslägret i Frillesås flyttas fram till ett senare datum.

•

Övrig verksamhet skall ses över och att eventuella åtgärder kommuniceras
till medlemmarna via utskick, hemsida och facebook.
1

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

Föreningar som arrangerar olika tävlingar/läger gör sin bedömning med
målsättningen att minska spridningen av Corona viruset. Stöd kan fås genom RF
och då mailar man till corona@rfsisu.se
§ 3. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2020-03-12

Justerat 2020-03-16

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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