
 
 
 
 

    Protokoll fört vid styrelsemöte för Förbundsstyrelsen  
 

Datum: 2021-06-30 
Tid: 18:00 – 20:15 
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 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
§29 Godkännande av dagordning 
   Föreslagen dagordning godkändes 
 
§30 Val av justerare 

  Beslut: HK valdes till justerare. 
 

§31 Föregående mötesprotokoll 
 Beslut: Styrelseprotokoll nr 2, godkändes i befintligt skick 
 
§32 Återkoppling av tidigare beslut 
 Inget fanns att ta upp. 
 
§33 Ekonomi  
        IE berättade att inget händer. De kostnader vi har är personalkostnader.                    

         Ekonomin är god. 
 
§34 Stadgar 
 Stadgarna är nu korrekturlästa och kan läggas ut på förbundets hemsida. Nu  



 måste även distrikten göra ändringar i sina stadgar. 
         Beslut: RK och kansliet får i uppdrag att hjälpa distrikten uppdatera sina stadgar  
         så de följer förbundets. 
 
§35 Personalfrågor 

Vi hade en öppen dialog runt ämnet. Vad förväntas av de olika rollerna – 
styrelse – kommittéer – kansli? Det finns en gammal organisationsutredning. 
Vad går använda från den? HT tar tag i frågan men hela styrelsen blir 
involverad. 
 

§36 Återstartsplan 
          Beslut: Bordläggs eftersom flera inte satt sig in i frågan. Tas upp på      
          styrelsemötet i juli. 
 

§37 Kommittéer – Tävlings – Domare – Disciplinnämnd – Elit - Utbildning 
        TK: MT är orolig över att tävlingsverksamheten inte kommit igång   

tillräckligt snabbt. Det finns t.o.m. inställda tävlingar p.g.a. för få anmälda. 
 Antalet nya licenser har ökat. HT kommer att hantera licensansökningarna 

efter att Frida går på semester. 
 Domare: stryks p.g.a. egna punkter. 
 Disciplinnämnd: Blir det några ärenden under sommaren får AW 

distribuera de vidare. 
 Elit: LF har fått förfrågan från förbundskaptenerna hur de ska agera om 

erbjudande om sponsring skulle komma upp. 
 Beslut: Innan de tar ett beslut ska LF eller HT kontaktas. 
 Utbildning: HK tog upp ett antal frågeställningar hon har. Hon kommer med 

hjälp av RK skriva ihop ett förslag till träffen i augusti. 
 
§38 Domarersättningar 
 Flera frågor ställdes.  
 Beslut: Återremiss för en ekonomisk analys. 
 
§39 Domarreglemente och domarkodex version 2021 
 Beslut om detta togs på förra mötet. 
 Beslut: Fortsättningsvis får kommittén ta dessa beslut själva. 
 
§40 Förbundsutvecklingsplan 2020–2021 

RK har lagt delar av planen i teams under RF. 
Beslut: RK får i uppdrag att sammankalla alla kommittéordföringar för att  
Jobba vidare med planen. 

 
§41 Förbundsutvecklingsplan 2022–2023 

Beslut: GS blir ansvarig att göra den med hjälp av ansvarig på RF. 
   
§42 Coronagrupp 
 Beslut: Att upplösa gruppen. 
 
§43 Övrigt 

MT vill få fart på tävlandet igen. Vi behöver också få tillbaka alla som inte 
längre har licens. Vi behöver uppmuntra via Facebook och Hemsidan. 

 
§44 Nästa möte 



 Blir den 25 juli kl. 18.00.  
 HT ska titta på nytt datum för första fysiska mötet då det planerade i  
 Augusti kolliderar med tävlingar. Ambitionen är att alla ska kunna delta. 
 
§45 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade alla och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________   ________________________ 

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

     



 

 
 
 


