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 3/18
Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 22 april 2018. Telefonmöte.
Närvarande:
Mats Hamberg (MH) – ordförande
Jennie Andersson (JA) - vice ordförande
Carolina Hägerdal (CH)
Lovisa Persson (LP)
Jonas Persson (JPr)
Linnea Stenberg Olsson (LSO) ung. repr.
Joar Lönngren (JL) ung. repr.
Lars-Åke Lindh (LÅL) Hedersledamot, Int.rep.
Henrik Törnblom (HT) Sportchef
Fredrik Persson (FP) Ordförande Tävlingskommitté
Anders Andersson (AA) Generalsekreterare
Ej närvarande:
Jesper Pettersson (JPt)
Sara Zäther (SZ)
Inge Pettersson (IP) ordförande valberedningen
§ 1. Mötets öppnande - inledning
MH förklarar mötet öppnat.
Styrelsen beslutar;
a. Dagordningen fastställdes.
b. Styrelseprotokoll 2/18 justerades.
§ 2. Ekonomi
Dagsaktuell resultat och balansräkning gicks igenom.
Idrottslyfts ansökningar. MH redogjorde för IL 2018. Styrelsen beslutar enligt
MH förslag att dela ut bidrag till Brunnsbergs IF 6000 kr för tre st. skolbesök
och till Västra Frölunda FK 10000 kr för inköp av kängor.
Sponsring. ”Berättelsen” om dragkamp materialet är nu klart. AA skickar ut
PDF och länk till blädderexemplar till styrelsen. Pappers exemplar delas ut
senare.
§ 3. Tävlingskommittén
FP info.
TK fått in ansökan om sanktion för att tävla i Lettland 2 juni från Stenungsund
och Björke. Båda får sanktion. TK hade telefonmöte 18/4 och behandlade
diverse ärenden som behöver beredas ytterligare innan beslut tages.
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§ 4. Elitkommittén
Info Sportchef HT.
Ett första testläger har genomförts i Enköping. Nästa läger den 29/4 i Boxholm
där lagen skall börja formas. Problem med att få till lag i U-19 klasserna. För lite
dragare som vill. Vi får avvakta och se utvecklingen.
Vaccinera klubben mot doping. Vi ligger långt efter med Anti-Doping
verksamheten. Anti-Doping gruppen har varit på en processutbildning på Bosön
i RF:s regi. Vi har mycket att förbättra. Ett första arbete är att få föreningarna att
genomgå ”Vaccinera din förening mot doping”. De föreningar som skall tävla i
förbundstävlingar måste göra detta och alla övriga rekommenderas att göra det.
Alla landslagsdragare skall ha genomgått ”Ren vinnare” på RF:s hemsida innan
nästa läger den 29 april. En handlingsplan kommer att tas fram av Anti-Doping
gruppen för beslut i styrelsen. MH rekommenderar alla i styrelsen att genomgå
”Ren vinnare” så snart som möjligt.
JA får i uppgift att samla in information från andra specialförbund för att veta
hur vi går vidare.
Motioner till TWIF kongressen gicks igenom så LÅL och AA vet hur de skall
agera på kongressen.
Funktionärer till VM i Sydafrika. LÅL uttagen som referee och evaluator, Göran
Johansson är tillgänglig som domare och Maria Pettersson samt Jonas Persson
båda tillgängliga till sekretariatsarbete. Göran, Maria och Jonas meddelas av
TWIF om de blir kallade. Styrelsen sanktionerar dessa att få åka dit och arbeta
om de blir uttagna.
§ 5. Utvecklings- och ungdomskommittén
Info från JPr. Ungdomstinget blev ju inställt i våras och LSO och JL jobbar
vidare med att få till ett Ting under hösten.
Svensk Dragkamp 2025. MH info om fortsättningen.
Utbildningar. Grundtränarutbildning Dragkamp, hölls 10-11 mars i Frillesås.
Elittränarutbildningen 5-6 maj tyvärr inställd. Domar och
funktionärsutbildningen hölls 14 april i Hovmantorp. Elittränarutbildning kan
eventuellt hållas i höst.
GENSB Möhnesee, Tyskland. Inbjudan är utskickad.
§ 6. Kansli
Ingen info denna gång. Inför kommande möten kommer en särskild
kanslirapport att finnas.
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§ 7. Övriga frågor
Styrelsens åtgärdsplan diskuterades. Tyvärr hade inte alla gjort sina uppgifter.
AA uppdaterar och skickar ut.
Organisationsplan/ansvarsområden. Styrelseledamöterna kommer att ha
ansvarsområden från nu och här är fördelningen för tillfället. Se också
Organisation 2018.
Ansvarsområden: Mats Hamberg (Personal/arbetsmiljö, RF-SISU, Idrottslyftet,
SM veckan Sundsvall) Jennie Andersson (Anti-Doping) Carolina Hägerdal (SM
veckan Helsingborg, Jämställdhet/inkludering, Utbildning) Jonas Persson
(Jämställdhet/inkludering) Sara Zäther (Utbildning) Lovisa Persson (Ekonomi)
Jesper Pettersson (var ej med på mötet tilldelas senare.) Linnea Stenberg Olsson
(Barn och Ungdom) Joar Lönngren (Barn och Ungdom)
Ansvarsområden kan förändras eftersom.
§ 8. Kommande möte
Telefonmöte 3/6 kl. 10.00.
§ 9. Avslutning
MH avslutar mötet.

Datum: 2018-04-23

Justerat 2018-04-30

Anders Andersson
Generalsekreterare

Mats Hamberg
Ordförande
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