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 9/20
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 12 augusti 2020 kl.19.00 på Teams.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Jonas Persson (JP)
Karolina Ivarsson (KI)
Jesper Andersson (JesA)
Daniel Fornstedt (DanF)
Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 8/20 justerades.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell ekonomi var utskickad innan mötet. Den godkändes.
Budgetjustering. DanF har jobbat fram ett förslag tillsammans med AA.
Styrelsen godkänner justeringarna enligt förslaget.
Sponsorhjälp info. Säljmaterialet snart klart. Anders Jansson kommer att åka till
Enköping 12 september och kolla på tävling för att veta vad han pratar om. Efter
det kommer han att börja jobba med det.
En ansökan har inkommit från Södra DDF om bidrag till ungdomsläger som
kommer att hållas i samband med Domar och Funktionärs utbildning i Unnaryd
5 september. Styrelsen beslutar att bevilja ansökan om max 5000kr som betalas
ut efter redovisning. Södra DDF skall skicka in en beskrivning om vad som
kommer att ske vid lägret och en redovisning skall skickas in efter lägret.
DanF har påbörjat en koll över vad som kan hända ekonomiskt de närmsta åren.
Styrelsen diskuterar vad som kan behöva att göras och Styrelsen ger MH, JenA
och DanF ett uppdrag att träffas och vid nästa möte kunna presentera ett förslag
till framtida planer. Vad har vi råd med osv.
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§ 3. Tävlingskommittén
Info från PD.
Inte mycket som händer just nu.
§ 4. Elitkommittén
DanF och KS informerar i HT:s frånvaro.
Landslagtruppen uttagen och två läger kommer att arrangeras i höst och något
under tidig vår 2021. EK kommer att hålla möte för att planera dessa läger
snarast.
LÅL meddelar att de funktionärer som var uttagna till årets VM har fått
förfrågan om att kvarstå som funktionärer VM 2021. De av våra som var uttagna
har alla tackat ja att medverka nästa år.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr. Två domar och funktionärsutbildningar kommer att arrangeras. 5
september i Unnaryd och den 12 september i Enköping. Ansvariga ute i
distrikten jobbar för att fylla kraven av anmälningar till kurserna.
Kommittén arrangerar ett U lägeer i Enköping den 12 september.
En förfrågan har kommit från Stefan Klinthäll om att slopa anmälningsavgiften
för de kommande Domar och Funktionärsutbildningarna. Styrelsen meddelar att
UUK själva tar beslut i frågan de ansvarar för sin budget.
§ 6. Rapporter
GS rapport och Idrottskonsulent rapport var utsända. Båda godkändes.
Ordförande rapport var inte inkommen då det inte hänt något där under
semestern.
§ 7. Utmärkelser RF-SF
UN jobbar på ett förslag för hur våra egna utmärkelser skall hanteras.
UN föreslår att en grupp bildas för att fixa detta då det är ett större jobb än vad
som innan troddes. Styrelsen utser UN som sammankallande, DanF, Hans
Carlsson och Mats Atterheim att finnas i denna grupp. Ett förslag presenteras
senare i höst.
§8. Registerutdrag konsekvenser
KI info. Vad gör vi om någon har någon belastning? KI läste upp RFs råd.
Styrelsen är tydlig med att om någon av Svenska Dragkampförbundets ledare
har något som framträder i registerutdraget så får vederbörande inte ha något
ledaruppdrag i förbundet. Våra medlemsföreningar beslutar själva vad som
gäller för dem.
Svenska Dragkampförbundet kommer att kontrollera varje år. Ledare måste ta ut
ett utdrag på begäran varje år.
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§9. Övriga frågor
Ordförandekonferens. Hur går vi vidare? Styrelsen utser en grupp bestående av
MH, JenA och AA att sätta en agenda för kommande möte. Förslag skall vara
klart till nästa styrelsemöte.
§10. Kommande möte
Styrelsemöte 16 september via Teams kl.19.00
§ 11. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2020-08-12

Justerat 2020-08-21

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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