
  

  

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 5/2020 

Datum tisdag den 9/6 2020  

Tid  Kl. 18.00–19.40 

Plats  Teams 

Närvarande Fredrik Gundmark,  Marina Regnér, Elin Bladh, Musse 

Hasselvall, och Johan Pettersson. 

Adjungerade  Mona Lundkvist, Jonathan Broberg och Matilda Ritzén 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns efter några ändringar 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Elin Bladh. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-4 och det läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport  

Marina Regnér gick igenom ekonomirapporterna och ekonomin ser god ut.  

 

6. Rapporter 

Jonathan Broberg berättade att han varit med på konferensen kring träning för äldre, 

vi kommer att arbeta fram en handlingsplan för att bedriva träning för äldre. I 

oktober kommer det tas beslut om ett verksamhetsstöd som föreningar kommer att 

kunna söka.  

 

7. Inval, utträde och uteslutning 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

IdrottsföreningenTorsås Budokan 

Övertorneå Grappling Klubb 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 

Inga föreningar har begärt utträde. 

 

 

 



Uteslutningar 

Förbundsstyrelsen beslutar att: meddela de fem föreningar som begärt anstånd att 

de har till sista augusti på sig att betala och utesluter de föreningar som trots flera 

påminnelser ej betalat medlemsavgift.  

 

8. Kanslirapport 

Mona berättade om stödet som gick att söka rf RF 

Tävlingskort är på gång 

Enkäten är det idag 571 som svarat på.  

Korttidspermitteringar 

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Musse Hasselvall berättade att de har varit duktiga på att ha täta möten varje vecka, 

kul att många svarat på enkäten, det rullar på bra. Kul att Simon Ogolla kommit med 

i arbetsgruppen.  

 

10. Stadgar  

Ett arbete behöver göras med underförbundens stadgar.  

 

11. Arbetsgrupp barn & ungdom 

Bordläggs tills nästa möte.  

 

12. Korttidsarbete per capsulam 

På grund av den rådande situationen med Corona har det diskuterats att 

korttidspermittera personalen 1/6–31/8 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: 

Korttidspermittera personalen 1/6–31/8 

 

13. Inför det digitala årsmötet 

Sofia Arnbom föreslog att vi ska lägga ut listan på de föreningar som anmält sig till 

årsstämman på vår hemsida.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

A) Vi kan lägga ut röstlängden på hemsidan.  

B) Styrelsen gick igenom arbetsuppgifter inför årsmötet, och gör enligt den.  

 

14. Misstroendeförklaring 

Det har kommit in en misstroendeförklaring mot en person som sitter som 

ordförande i ett av våra underförbund och i ett av våra distrikt. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Svaret blir inte annorlunda från vad Christer Pallin svarade sist. Det här berör inte 

förbundet då Peder Finnsiö inte har något uppdrag i SB&K.  

 

 

 

 



 

15. Elitstöd (landslagsstöd) & Kriterier elitidrottsprogrammet  

Fredrik Gundmark berättade att Helena Hugosson har skickat en rapport och läste 

upp denna. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Kansliet ska meddela Helena Hugosson att Juniorlägret får gå på landslagsstöd X.  
Fredrik Gundmark kollar med Helena Hugosson om kriterier för elitidrottsprogrammet och 

återkommer till nästa möte.   

 

16. Förbundskonferens (bordlagt sen förra mötet) 
Bordläggs till nästa möte. 

 

17. Erbjudandet till förening 

Fredrik Gundmark berättade att han provat tjänsten Up for Sports och berättar om 

att man som användare kan söka på flera olika idrotter som finns i området. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Det är en privat aktör och vi ska inte ska inleda ett samarbete med dem.  

 

18. Träning och tävling under Coronakrisen 

Regeringen meddelade i en pressträff att från och med den 14/6 är det tillåtet för alla 

idrotter på alla nivåer att bedriva träning och tävling. Mona Lundkvist och Jonathan 

Broberg har arbetat fram riktlinjer för träning och tävling, tillsammans med vår 

medicinska kommitté.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

Läsa igenom riktlinjerna för att sedan ta beslut i Teamsgruppen.   

 

19. Övriga frågor 

Marina skulle vilja veta hur många föreningar som fått projektstöd. RF kommer att 

presentera en lista på föreningar som fått stöd.  

 

20. Nästa möte  

Konstituerande möte 13/6 efter årsstämman.  

13/9 kl.17.00, teams 

18/10 kl.12.30, kansliet 

28/11 kl.12.30, kansliet 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

Fredrik Gundmark 

 



 

 

Vid protokollet                            Justerare 

  Mona Lundkvist/Matilda Ritzén                                    Kirsi Höglund 

     

 

 

_________________________   ________________________ 

       


