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 5/20
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 1 april 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 2/20, 3/20 och 4/20 justerades. Styrelsen beslutade att när
protokollen är justerade av ledamöterna skall protokollet skickas ut till
styrelsen dagen innan det läggs på hemsidan.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes.
Bidrag 2022-2023. MH och AA var med på en SF dialog med RF som handlade
om framtida bidrag. Vi kan komma att förlora upp till 67 % av vårt nuvarande
bidrag till 2022. Vi har alldeles för dålig barn- och ungdomsverksamhet och
naturligtvis för få föreningar. Styrelsen anser att vi behöver bjuda in RF till möte
för att få fördjupad info om detta och MH kontaktar RF för om detta.
§ 3. Tävlingskommittén
Info från PD. Tävlingsbestämmelserna för 2020 är justerade och kommer ut på
hemsidan inom kort.
Ställa in tävlingar. Förbundsstyrelsen beslutar ställa in Förbundstävlingarna som
var planerade i maj pga Corona krisen.
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Kommande tävlingar. Ett förslag var utskickat till styrelsen angående den
fortsatta tävlingsverksamheten 2020. Styrelsen beslutar enligt förslaget som var
förankrat både i TK och EK.
Beslutet:
Elit 1
13 juni
Frillesås
Elit 2
4 juli
Svenljunga
SM1
1 augusti
Älvdalen
SM2
22 augusti Enköping
Om rådande läge är kvar så ställs tävlingarna in eftersom.
Arrangerande föreningar är kontaktade och de har godkänt detta.
§ 4. Elitkommittén
Sportchef HT lämnar info. Arbetet med att planera läger har kommit igång.
Förbundskaptenerna håller på att kontakta dragare och ledare i föreningarna.
Ett förslag på Elitplan 2020 var utskickat till styrelsen innan mötet. Styrelsen
beslutar godkänna Elitplan 2020 enligt utskickat förslag.
Funktionärer till VM. Styrelsen beslutar att de tillgängliga internationella
funktionärerna Jonas Persson och Liane Persson båda recorders får åka på VM i
Getxo, Baskien och arbeta under VM. LÅL som Inernationell representant
kommer också att åka med.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr. Ungdomslägret i Frillesås i mars ställdes in pga Corona krisen.
Kommittén planerar fortfarande för Ungdomsläger i Boxholm den 11 juli.
Domar och funktionärskurs planeras också som tänkt den 11 juli.
GENSB tävlingen är inte inställd ännu och vi planerar fortfarande för resa.
§ 6. Rapporter
GS rapport, konsulent rapport och ordförande rapport var utskickade. Ett par
frågor uppkom som MH tar med de anställda på kanslimötet imorgon.
Rapporterna godkändes. MH kompletterade sin rapport med att han lyckats få
två nya föreningar som medlemmar i förbundet. Myrvikens Skol IF och
Friggaskolans IF. Ytterligare två föreningar väntas in i dagarna. Bra jobbat av
Ordförande!
§ 7. Förbundsstämma 2020
MH kontaktar RF om eventuell hjälp om vi kan arrangera Förbundsstämma
elektroniskt som gjorts i några förbund. Vi avvaktar och ser om det kan vara en
variant för oss att kunna genomföra Förbundsstämman.
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§8. Övriga frågor
En skrivelse har inkommit från ordförande i Hovmantorp och Bergagård. De vill
ha ut en mer detaljerad resultaträkning för 2018 och 2019 samt styrelsens
budgetförslag för 2020.
Styrelsen utser MH att svara och att vi inte kommer att skicka ut en mer
detaljerad resultaträkning. Våra revisorer har godkänt redovisningen och då bör
det vara tillräckligt. Styrelsen kommer att skicka med styrelsens budget för 2020
med en förklaring om att denna Budget säkert kommer att få göras om minst ett
par gånger under året, dels pga av rådande läge med Corona krisen men också
kan det tillkomma andra saker som gör att man behöver omarbeta en budget som
är styrelsens arbetsredskap.
§9. Kommande möte
22 april, 6 maj och 3 juni. Alla tillfällen via Skype kl.19.00
§ 10. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2020-04-01

Justerat 2020-04-08

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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