
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum:  2022-01-23 
Tid: 18.00 – 20.20  
Plats: Digitalt via Teams 
Närvarande: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Herman Thorell HT ordförande 
Rasmus Kling RK vice ordförande 
Ingela Eriksson IE ekonomiansvarig 
Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
Hannele Kangas HK ledamot 
Yngve Evaldsson YE ledamot 
Tommy Gustafsson GS adjungerad 

 

 
 

 

 
 

§119 Mötets öppnande 

  Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet. 

 
§120 Godkännande av dagordning 

 Godkändes i befintligt skick. 
 
§121 Val av justerare 

    Beslut: HK valdes till justerare. 
 

§122 Föregående mötesprotokoll 
 Beslut: Styrelseprotokoll nr 8, godkändes i befintligt skick. 
 
§123 Återkoppling av tidigare beslut 

På grund av tidsbrist bordläggs frågan till nästa möte. 
 

§124 Ekonomi 
IE rapporterade att revision sker måndag nästa vecka. Bokslutet är i princip 
klart. På grund av pandemin har många projekt inte blivit av vilket gör ett 
större plus i kassan än planerad budget. 

                 
§125 Antidoping 

Eftersom HP inte kunde närvara denna gång fick vi ingen redovisning från den 
konferens hon deltagit i.  



HT påpekade vikten av att genomföra webutbildningen ”Ren vinnare” varje 
år. 

 
 §126 Kommittéer: Utbildning-tävling-SM-domare-ungdom-veteran-elit 

UTB: Jobbar på att rekrytera en representant från varje distrikt till kommittén.  
 TK: GS lägger in protokoll under filen för dagens möte. 
 SMK: Det är klart med spelorter för SM 2023 och 2024. 

DK: Inget att rapportera 
UNK: Inget att rapportera 
VA: Det har inkommit en skrivelse till styrelsen. RK, HT och GS kommer att 
kalla hela kommittén till en träff för att återkoppla och ge FS syn på skrivelsen. 
EK: Det behövs rekrytera en landslagskapten till på grund av arbetsbördan. 
Det troliga är att en ny kapten för U23 rekryteras.  
En elitutvecklingsplan måste utarbetas. 

          
§127 Förbundsmötet 2022: Budget 2022-verksamhetsberättelse-   

verksamhetsplan-stadgeändring-samtal om demokratin 
 RK arbetar hårt för att få alla dokument på plats inför årsmötet. 

Alla kommittéer utom en har lämnat in sina verksamhetsberättelser. Alla 
ser dock olika ut i layout.  
RK arbetar med en gemensam mall för framtida årsmöten.  
Nästan alla kommittéer har lämnat in en verksamhetsplan. 
14 motioner har inkommit varav 7 var inlämnade korrekt.  
En viss justering av dagordningen krävs. 
Det kommer att bli ett hybridmöte. 

 
§128 Per capsulam beslut: SM 2023 
 Beslut: Spelort Kalmar samt att den tidigareläggs till vecka 27. 

 
             §129 ”Kick Off” träff  

 Flyttas till den 2–3 april. Strategi 2030 kommer att genomsyra träffen. 
 

§130 Övriga frågor 
GS berättade om vad som händer på kansliet just nu.  
Väldigt många enskilda ansökningar om licens kommer efter deadline. 
Detta skapar en stor arbetsbelastning då samtidigt bokslut ska göras, 
vilket innebär att annat blir försenat.  
Flera nya föreningar år på gång. 
Många nya medlemmar hos en del föreningar i Norrland.  
10 Halländska föreningar har visat intresse för att delta i en barn- och 
ungdomssatsning.  
RF vill snarast ha ett besked hur vi ställer oss till fortsatt hyresavtal för 
kansliet. 
Allmänna utskick riktade till FS tar HT och GJ beslut om vem som ska 
svara. 
HT vill på nästa fysiska möte med kansliet bland annat ta upp 
tävlingsrelaterade frågor. 
 

§131 Nästa möte 
 Blir i Stockholm 26–27 februari. 
 
 



§132 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
_______________________   ___________________ _____ 

             Gun-Britt Jansson    Herman Thorell 
Mötessekreterare    Ordförande 
 
 
_______________________ 
Hannele Kangas 
Justerare  
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