
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum: 2022-10-25 

Tid: 19:00 – 22.10  

Plats: Digitalt via Teams 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Thorell HT ordförande 
Lasse Franck LF vice ordförande  
Kerstin Hjelm KH ekonomiansvarig 
Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
Hannele Kangas HK ledamot 
Åsa Wirström ÅW ledamot 
Nicolina Främst NF ledamot  
Jimmy Bysell JB ledamot 
Tommy Gustafsson TG GS, adjungerad 

 
 

 
 

 

 

§80 Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 
§81 Godkännande av dagordning 
   Föreslagen dagordning godkändes 
 
§82 Val av justerare 

  Beslut: LF valdes till justerare. 
 

§83 Föregående mötesprotokoll 
 Beslut: Protokoll FS 05 220923-24 godkändes. 
 
§84 Återkoppling av tidigare beslut (checklistan) 
 Status quo. 
 
§85 Ekonomi  

KH informerar att det ser bra ut. Beloppet i återstartsstöd 1.0 är förbrukat. Det 
har blivit fart på föreningarna att ansöka stöd till olika aktiviteter. Från RF har vi 
fått ett preliminärt förslag till stöd för nästa år på 3 440 000 kr. Svenska spel 
kommer att satsa på de större föreningarna vilket innebär för vår del att vi går 
miste om ca 100 000 kr nästa år. 

 



§86 Personal 
GS berättar att det fortfarande är ett högt tryck på kansliet. Det finns inga klara 
arbetsbeskrivningar för Marie och Frida. Tyvärr har HT inte hunnit ha 
avstämning med GS varje vecka p.g.a. olika omständigheter.  
Det är en hel del frågor runt nya hemsidan. Vilken struktur ska den ha? Vi 
konstaterar att den ska vara mer inbjudande än den nuvarande. Modern, 
användarvänlig, hållbar över tid, pressvänlig var några synpunkter som 
styrelsen hade. En stor fråga är, vem ska ansvara för att den hålls aktuell? Det 
finns inte i någon arbetsbeskrivning och inte tid för uppdraget.  
GS får undersöka om att köpa in en tjänst som kan lägga upp den nya sidan. 
Behövs beslut tar han det per capsulam. 

 
§87  Antidoping 

GS är dopingsansvarig och ska på konferens på torsdag. Han ska se om det är 
möjligt att ta fram statistik över vilka som gått ”Ren Vinnare”. 

 
§88 Kommittéer: UTK-TK-SMK-DK-UNK-VK-EK-ny kommitté 
        UTK: Nya tränarutbildningen har haft introduktionsutbildning. 14 deltagare 

spridda över hela landet deltar.  
TK: Träffs nästa helg tillsammans med DK. 
SMK: Avtal är gjord med Skövde. Umeå är inta klart ännu. Arbetet med 
Kalmar är påbörjat. 
DK: KH har tillsammans med DK gjort ett förtydligande runt ersättning för 
domare. 

 UNK: Ska träffas den 19 – 20 november på Idrottens Hus. 
 VK: Inget har hänt. 

 EK: Fina framgångar i EM. Juniorerna blev 5: a och U23 tog brons.  
LF är bekymrad över FIPJP:s plan att VM ska ske i Benin september 2023 för 
att veckan efter anordna EM för herrar i Frankrike. LF har inte fått svar på 
förra mailet och vill ha styrelsens stöd att få skicka ett nytt för att få VM att 
flytta på sig. Vi gav honom vårt fulla stöd att skicka nytt mail till FIPJP. 
Ny kommitté: Björn Jorhede ser över tävlingsbestämmelserna så det inte 
finns något som är motsägelsefullt. 

 
§89 Återstartsstöd  

GS meddelar att det rullar på. Det som finns kvar av idrottsmedel vid årets 
slut kommer att flyttas över till 23/24. Ett glatt besked. 
GS träffar RF nästa måndag för att fortsätta planera för ledarutbildningen 
som sker nästa år. 
 

§90 Riksidrottsforum - info 
HT berättar att en ny ordförande för RF ska väljas. Flera stora förbund ska 
också välja nya ordföranden. Detta kan påverka nomineringar till RF:s 
ordförande. De höga elpriserna kommer säkert diskuteras också.  
 

§91 Årsmöte 2023 
 Marie har börjat ta in offerter från Kalmar på en tilltänkt konferenslokal.  
 Det behövs en tidsplan. 

Kommittéerna ska lämna i en verksamhetsplan i samband med 
budgetansökan. HT, GS och Marie bildar en arbetsgrupp. 
GS har funderat runt demokrati och tillgänglighet att årsmötet borde ligga 
runt Stockholmsområdet. Däremot kan verksamhetskonferensen läggas på 



hösten i kommande SM stad. Då kan man samtidigt visa vart kommande 
SM banor blir förlagda. Vi tar upp frågan framöver. 

 
§92 Beslut 

 GS hade några frågor han vill ha beslut på. Eftersom det inte fanns några 
underlag får han återkomma till nästa möte. 

 
§93 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor fanns. 
  

§94 Nästa möte 
 19–20 november på Idrottens Hus, Stockholm. 
 
§95 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 __________________________ ___________________________ 
 Gun-Britt Jansson Herman Thorell 
 Mötessekreterare Ordförande 
 
 
 
 __________________________ 
 Lasse Franck 
 Justerare 



 


