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 4/21
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 21 april 2021 via Teams.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JenA) - vice ordförande
Karolina Ivarsson (KI)
Jesper Andersson (JesA)
Daniel Fornstedt (DanF)
Lina Lindquist Olsson (LLO) ungdomsrepresentant
Ulf Näslund (UN) Adjungerad
Karin Jacobson (KJ) Adjungerad
Karl Svansbo (KS) ordförande valberedningen
Peter Dahlman (PD) ordförande Tävlingskommitté
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Lars-Åke Lindh (LÅL) Internationell representant
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Jonas Persson (JP)
David Fors (DavF) ungdomsrepresentant
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat och hälsar speciellt välkommen till KJ som
medverkar på sitt första möte.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 3/21 justerades.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell ekonomi gicks igenom och godkändes.
- Sponsring. Info MH har varit i kontakt med Anders på Savoy Consulting.
Kommitté ansvariga uppmanas att skriva ner de preliminära planerna för
tiden augusti – oktober så eventuella sponsorer ser vad som händer.
§ 3. Tävlingskommittén
Info från PD.
Händer inget just nu. Möte planeras till i början av maj.
§ 4. Elitkommittén
HT informerar. Fortfarande oklart om VM kommer att arrangeras eller inte.
TWIF har skickat ut en enkät angående hur medlemsländerna ser på att ställa
upp på VM, efter omständigheterna som råder för tillfället.
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Beslut tas att vi lämnar svar enligt följande:
Högst troligt att inget lag från Sverige deltar på VM i Getxo.
HT informerar att elitkommittén tagit beslut att om VM anordnas, att endast
ställa upp i WG klasserna. Damer 540, Mix 580 och Herr 640.
Dessa lag kommer att tas ut utan några uttagningar dom kommande 14 dagarna.
Styrelsen är enig med elitkommitténs beslut.
-

TWIF kongressen. LÅL gick igenom vad som hände på kongressen. Sverige
blev tilldelade Inomhus VM 2024 som kommer arrangeras i Helsingborg.

§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från KI. Kommittén har diskuterat hur bidragen från 2020 som ska gå till
vuxenidrott (65+) eventuellt kan fördelas. De kan gå till hjälp till föreningarna
att komma igång med träningsverksamhet för denna grupp, typ hjälptränare mm.
Eventuellt får man ta ställning till hösten om man fördelar dem.
UUK har planerat för utbildningar, som eventuellt måste ske som digitala
utbildningar. I så fall får de praktiska delarna ske senare. Kommittén tittar nu på
om det går att digitalisera tränar och ledare utbildningarna.
-

Marknadsföring/ sociala medier. Veckovisa inlägg sker nu på FB och
Instagram. Vi är nu också med i RF:s kampanj ”Backa idrotten”. JesA har
gjort en film som kommer att vara med i RF:s egna utlägg.
RF och Svenska Spels projekt Framåt för fler i rörelse har berömt oss för bra
inlägg på sociala medier. Det har varit väldigt uppskattat.
KI, JesA, KJ och DanF kommer att se över hemsidan och justera och ändra
en del.

§ 6. Rapporter
Ordföranderapport och GS rapport var utsända. Båda godkändes.
MH informerade och så om ett brev han fått från TV sporten som handlar om en
motion till Riksidrottsmötet som handlar om att stödet bör öka till
specialförbunden. Det är en enkät som skall besvaras och MH gör detta.
§ 7. Fadderskapet
MH och AA har Teamsmöte med RF om genomlysningen på fredag den 23
april. Vi får se vad de vill säga om våra föreningar.
§8. Stipendieansökningar 2021
Ansökningar har inkommit. Ur Arne & Britta Lundborgs minnesfond tilldelas
1500 kr till Holger Jakobsson, Unnaryds DK och ur Torgny Falck´s 75-års fond
tilldelas 1500 kr till Mattis Atterheim, Hovmantorp DK.
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§9. Distriktskonferens 5/6
MH informerar om arbetet. Vi håller på att rekrytera vem som skall hålla i
föreläsningen och vilka RF SISU distrikt vi skall kontakta. Gruppen med MH,
UN och AA fortsätter jobba med detta.
§10. Organisationsplan 2021
Förslag var utskickat innan mötet. Styrelsen godkände förslaget med lite
justeringar. AA fixar detta och skickar ut nytt.
§11. RIM
MH informerar om RIM och vi har anmält MH som ombud och AA som
ersättare. MH och AA gör en sammanfattning av motioner, remisser mm. till
nästa möte som är några dagar innan RIM.
§12. Uppsägning av Föreningar
Efter RF:s genomlysning så kommer vi att behöva säga upp några föreningar
som inte sköter sina åtaganden. Torps Skol IF, Haga Skolans IF,
Falkenbergsskolans IF, Köpings DK, Lokrume IF och Timrå Ahla Skolas IF
beslutar styrelsen skall medlemskapet avslutas för.
§13. Extra förbundsstämma
Vi behöver justera Svenska Dragkampförbundets stadgar samt våra Distrikts
stadgar efter påbud från RF. Jämställdhet bla. måste justeras. Detta kommer att
ske Per Capsulam med e-post. UN håller på med texten som skall justeras i
stadgarna. Detta skickas ut och de svarande får en tid på sig att svara. Svarar
man inte så håller man med.
§14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§15. Kommande möte
Teams styrelsemöte den 26 maj kl.19.00.
§ 16. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2021-04-21

Justerat 2021-04-30

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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