
 
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen 
 
 
 

Datum: 2021-05-26  
Tid: 19:00 – 20:20 
Plats: Microsoft Teams 
Närvarande:  

 Herman Thorell HT ordförande 
 Rasmus Kling RK vice ordförande 
 Ingela Eriksson IE ekonomiansvarig 
 Gun-Britt Jansson GJ förbundssekreterare 
 Hannele Kangas HK ledamot 
 Helene Palovaara HP ledamot 
 Yngve Ewaldsson YE ledamot 
 Lasse Franck LF ledamot 
 Mattias Thorell MT ledamot 
 Anders Wiiand AW GS, adjungerad 

 
 

 
 
 
 

 

§14. Mötets öppnande 
Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet med en incheckning 
laget runt. 

 
§15. Val av justerare 

Beslut: RK valdes till justerare. 
 

§16. Föregående mötesprotokoll 
Beslut: Styrelseprotokoll nr 1, godkändes i befintligt skick 

 

§17. Återkoppling av tidigare beslut 
För närvarande fanns inget att ta upp. 

 

§18. Ekonomi 
IE håller på att se över de olika konton så det blir lättare att förstå för alla. Detta 
sker i samarbete med kansliet. 

 

§19. Antidoping 
Alla i styrelsen ska genomföra ”ren vinnare”. Den består av 8 moduler. Ett 
diplom skickas efter genomförd utbildning. 



§20. Riksidrottsmötet RIM 
RK presenterade de mest relevanta motioner och styrelseförslag inför mötet 
kommande helg. Totalt är det 30 motioner. 9 föreningar har sökt medlemskap i 
RF. 

 

§21. Kommittéer 
1. Tävlings 
Ännu har man inte fått några klara direktiv från RF, vilka i sin tur väntar på 
FHM. Man planerar för fullt om det blir klartecken för tävlingar igen. 

2. Domare 
Kommittén presenterar 2 nya reglementen: Domarreglemente och 
domarkodex samt svenska regler för precisionsskytte. 
Beslut: Att godkänna dokumenten. 

 

§22.Förbundsutvecklingsplan 2020–2021 
RK berättar att om vi inte har aktiviteter som följer utvecklingsplanen utges 
inga bidrag från RF. För att alla ska se vad alla kommittéer och utredningar 
gör och kunna tipsa varandra, ska de samlas under en gemensam mapp i 
Teams. En tanke är att samla alla i kommittéerna till en gemensam träff. 
Kommande träffar sker med en representant från respektive kommitté. 

 
§23.Förbundsutvecklingsplan 2022–2023 

Beslut: RK och IE får i uppdrag att göra ett utkast till nästa möte under 
uppföljningspunkten. 

 

§24.Coronagrupp 
HT har inte hunnit sammankalla gruppen ännu. 

 
§25.Övrigt 

IE tog upp frågan, hur vårdar vi vår personal? Förutom hela dagar är de 
med på kvällsmöten och ibland även helger. 
LF var med på träff med ungdomskommittén. De hade ett önskemål om ett 
öppet videoseminarium för seriös träning med ”gamla” tränare enligt 
tidigare koncept. 
YE undrade om möjligheten att ha domarlärlingar enligt ”danska modellen” 
vid lokala tävlingar. Man har väldigt svårt att få domare idag. Denna fråga 
får han ta med domare samt utbildningskommittén. 
HT berättade att som ordförande ska han göra kontinuerliga utvärderingar 
av styrelsearbetet. Han kommer att göra ett utskick i form av enkät. 

 
§26.Nästa möte 

Blir den 23 juni kl. 19.00. 
 

§27.Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 



 
 
 

 
  

Gun-Britt Jansson 
Mötessekreterare 

Herman Thorell 
Ordförande 

 
 
 
 
 

 

Rasmus Kling 
Justerare 


