
  
 

 

 

                                           PROTOKOLL  

                                                                                                *VISSA DELAR ÄR INTERN INFO* 

 

Styrelsemöte 

2022-09-25 

Plats: Scandic, Linköping 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas 

Rylander, Åke Lantz (digitalt), Pia Sundkvist de Beau, Jannike Linné (del av mötet) Jonas 

Hedeback (digitalt), Lotta Johansson (personalens representant), Emma Varga (aktivas 

representant), Thomas Rehn (valberedningen) samt Johanna Green (digitalt) (tf Kanslichef 

adjungerad). 

 

Frånvarande: Tobias Marklund medverkar inte i styrelsen då han har ett uppdrag som tf. 

Sportchef tom 2022-12-31 samt Ola Silvdahl (GS, adjungerad) som är sjukskriven.  

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 

IK Fyris 100 år, Informationsmöte Vadstena samt arbete med distrikten. 

 

3. Val av sekreterare 

Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som sekreterare  

 

4. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas Rylander som justeringsperson. 

 

5. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2022-07-05 (bilaga 1). 

 

 
6. Besluts- och projektförteckning 



  
 

 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2).  

Kommer att uppdateras till nästa möte. 

 

7. Ekonomi 

7.1 Budget och utfall 

Budget och utfall utskickat per 2022-07-15 (bilaga 3).  

7.2 Återstartstöd #3  

Medskick till Johanna och kansliet att återkomma hur Återstartstöd #3 specifikt IF, på 

342 000kr ska fördelas ut.  

 

 
8. Arrangemang  

8.1 Arrangemang allmänt 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

 

Johanna redogjorde för en inspirationsresa som planeras med vårt tävlings crew, plus två 

arrangörer, vilket ligger inom ramen för vår plan av återstartsstödet. Valet av tävling är baserat 

på vart World Triathlon lagt sitt observatörsprogram.  

 

Beslutat att Johanna ska återkommer om antal som reser samt att skapa en 

kommunikationsplan för aktiviteten, samt tydligt kommunicera syftet med resan, vart pengarna 

kommer ifrån (återstartsstöd), samt vilka som medverkar.  

 

Medskick till fortsatt arbete inom arrangemang, att inkludera rollerna TD, HD och TO i arbetet 

med att inspirera och engagera samt stödja i kompetensutveckling. Denna grupp och roller är 

viktiga för Svensk Triathlon och våra arrangemang.  

 
 

9. Bredd och motion 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

  

10. Barn och ungdom 

10.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

 



  
 

 

 

 

 

11. Elit 

11.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

Fantastiska resultat av våra aktiva. Tilda Månsson tog JVM Guld, samt vann World Cup i 

Bergen, samt tidigare i sommar JEM guld. Även våra svenska långdistansare gör finfina 

resultat. Så roligt.  

11.2 Inför IM VM på Hawaii 

I proffsklassen på IM VM Hawaii har vi många duktiga på startlinjen, Lisa Nordén, Sara 

Svensk, Jesper Svensson och Robert Kallin. Det ska bli spännande att se hur det går. Vi 

håller tummarna.  

11.3 Projekt Elit under Elit 

Johanna informerade om att vi sökt pengar för RF projektet Elit under Elit, som är riktat mot 

gruppen aktiva under elit. Det är stor summa på närmare 1 miljon kronor, gäller till och med 

2023. Finansieringen är ännu inte godkänd av RF. Ansvarig Tobias i samverkan med våra 

tränare. 

 

12.  Paratriathon 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

Johanna redogjorde för att hon önskar erbjuda en elitaktiv att ta ansvar för paraprojektets 

kommunikation under perioden idag till årsskiftet, för att avlasta.   

 

Beslutades att ge Johanna i uppdrag att annonsera för det uppdraget. Styrelsen vill öppna för 

att fler elitaktiva ska få möjlighet att söka uppdraget, då STF har som policy att alla våra 

tjänster ska annonseras.   

 

Beslutades att Emma Varga tillsammans med Johanna tar fram ett förslag kring hur uppdrag 

kopplat till våra elitaktiva kan se ut, för att säkerställa oberoende och tydlighet kring innehåll 

och eventuell ersättning, samt säkerställa att intressekonflikter inte uppstår utan klargörs 

innan. 

 



  
 

 

 

 

 

13.  Marknad, kommunikation och media 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

 

Johanna informerade om att vi inte får något destinationsstöd av Linköping 2023, men att 

flera dialoger pågår med olika partners som kan innebär att vi kan köra en tävling under 

2023. Dock kommer vi inte klara av att arrangera ett Nordiskt Mästerskap 2023.  

 

 
14.  Omvärld 

14.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 5). 

Informerades om aktiviteter som gjorts men även allmän information inom det idrottspolitiska 

arbetet.  

 

Beslutade att erbjuda Lotta Johansson resa till Abu Dhabi i samband med kongressen för att 

på plats få möjlighet att träffa och tacka för den fina utmärkelsen, hon fick förra året. World 

Triathlon Womens Committee Award of Excellence. På grund av pandemin fick hon aldrig 

möjlighet att på plats uppleva den uppskattning erkännandet som utmärkelsen syftar till, utan 

ges möjlighet detta år i stället. 

14.2 Nomineringar till World Triathlon  

Beslutsunderlag (bilaga 6). 

Beslutades att inför World Triathlon’s kongress 27 november i Abu Dhabi, 

nominera Matt Richardsson till World Triathlon Medical & Antidopingkommitté, samt att 

nominera Henrik Jansson, till World Triathlon Tribunal. Ria skriver ihop nomineringarna. 

 

 
15.  Kansli och personal 

15.1 Allmän information 

15.2 Organisationsöversyn kansli 

Under lördagens möte, diskuterade styrelsen resultatet av den genomlysning som gjorts av 

vår organisation av den oberoende managementkonsultföretag, Management 



  
 

 

Partners genomfört.  

Beslutades att styrelsen tar ett inriktningsbeslut om att göra nödvändiga förändringar i ledning 

och styrning. Arbetsgrupp tar fram beslutsunderlag till kommande styrelsemöte. 

Arbetsgruppen består av Henrik, Jonas R och Pia.  

15.3 Rekryteringar och organisationsöversyn 

I den organisationsöversyn som Management Partners gjort är deras rekommendation att låta 

förbundets medarbetare komma med förslag hur de anser att organisationen bör se ut, tex 

vilka roller som initialt bör anställdas. Underlag från kansliet ska presenteras på nästa 

styrelsemöte.  

Beslutades att ge uppdrag till kansliet, under ledning av Johanna, arbeta fram ett underlag för 

vilka kompetenser som bör rekryteras. Rapport till styrelsen på mötet i november. 

15.4 Kontraktera elitaktiva för stöd  

Bakgrund: Utbilda våra elitaktiva i att promota sig själv, för att blir bättre på att synas, innan, 

under och efter en tävling, för att skapa bättre synlighet både för sig själva som för svensk 

triathlon.  

Beslutades att ge Emma i uppdrag att ta fram en social mediastrategi för att tillsammans med 

de elitaktiva finna ett positivt samarbete för att marknadsföra STF och de aktiva i en bra 

balans.  

Beslutades att ge uppdrag till Emma och Johanna att återkomma till styrelsen att formalisera, 

hur vi kan konkretiserar uppdrag vi behöver stöd med, från de elitaktiva. Återkomma till nästa 

möte.  

Beslutades att Johanna har mandat att rekrytera 50% kommunikatör för Paraprojektet, 

uppdraget ska annonseras och att projekttiden är till sista december 2022. Valet att inte 

rekrytera utan i stället avvakta ev. anställning av kommunikatör och därmed vänta är 

Johannas beslut.  

15.5 Kontraktera resurs för hemsidan:  

 

Johanna redogjorde för uppdraget kring flytt av befintlig hemsida till ny plattform i stort och att 

deadline är sista december 2022, då det är en fast deadline, dvs befintlig hemsida stängs ner.  

 



  
 

 

Johanna informerade att hon har svårt att inom ramen för hennes uppdrag hinna göra arbetet, 

då hon under Olas sjukskrivning också behöver parera delar av hans arbetsuppgifter. En 

styrelseledamot har erbjudit sig att hjälpa till att färdigställa hemsidan till en liten kostnad, i 

stället för att köpa in tjänsten på stan till ett betydligt högre pris.  

 

Beslutades att ge i uppdrag till Johanna att tillsammans med Pia o Ria prata ihop sig, hur vi tar 

frågan vidare. 

 

Beslutades att tillsätta en grupp som ska snabbutreda frågan kring ersättning för särskilt 

uppdrag, i rollen som ledamot. I gruppen ingår: Åke Lantz, samt två från valberedningen 

Thomas Rehn och Veronika Hammarstedt. Arbetet ska presenteras senast 31 december 

2022. 

 

16. Övriga ärenden *VISSA DELAR ÄR INTERN INFO* 

16.1 Anmälan av beslut som tagits sen senaste styrelsemöte 2022-07-05 

16.1.1 Organisation del 1 

Bakgrund: På grund av en mycket ansträngd personalsituation behöver styrelsen 

agera för att skapa bättre förutsättningar för fortsatt bra arbete på kansliet. Tre 

medarbetare har på kort tid slutat. 

*Internt beslut* (Beslut 2022-07-12). 

Text utgår 

*Internt beslut* (Beslut 2022-07-12). 

Text utgår 

16.1.2 Organisation del 2 

*Internt beslut* (Beslut 2022-07-12). 

Text utgår 

16.1.3 Beslutades att projektanställa Tobias Marklund som tf Sportchef på 50% från och med 

den 8 augusti 2022 till och med 31 december 2022. Att han under perioden kliver in i 

rollen som Sportchef samt ser över uppdraget som Sportchef, bereda 

rollbeskrivningen för kommande Sportchef, tillsammans med tränare och andra 

partners. (Beslut 2022-07-16). 



  
 

 

16.1.4 Beslutades att projektanställda Johanna Green som tf Kanslichef på 100%, under 

perioden 8 aug – 31 dec 2022. Uppdraget innebär att täcka de prioriterade aktiviteter 

som de två tjänsterna Kommunikatör samt Idrottskonsulent planerat under hösten. 

Vidare har även Johanna har personalansvar för kansliet och dess verksamhet för 

hösten 2022, med fokus på det psykosociala arbetsmiljöarbetet som varit eftersläpat 

under en tid och som behöver prioriteras, samt leda de rekryteringar som styrelsen 

kommer fram till efter sin organisationsöversyn, och tillsammans med utsedda 

personer i styrelsen tillsätta de kommande positionerna. (Beslut 2022-07-16). 

16.1.5 Beslutades att ge Management Partner i uppdrag att genomföra en 

organisationsöversyn, mot bakgrund av att tre anställda beslutat att avsluta sina 

tjänster hos STF, samt att genom att bland annat intervjuer av kansli och styrelse, 

föreslå en framtida organisation. (Beslut 2022-07-16). 

16.2 Firmatecknare STF 

Beslutades att avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kronor 

tecknas STF:s firma av ordföranden, generalsekreteraren eller tf. kanslichefen var för 

sig. För transaktioner och förbindelser över 150 000 kronor tecknas STF:s firma av 

ordföranden och generalsekreteraren i förening eller av ordföranden och tf. kanslichef 

i förening.  

Ordförande: Henrik Nöbbelin, Generalsekreteraren: Ola Silvdahl, tf. Kanslichef: Johanna Green 

16.3 Arbetsgrupper - rapportering 

Beslutades att styrelsen gör ett omtag kring arbete i våra arbetsgrupper. Styrelsen ser 

behovet av att arbeta tillsammans, och använda vår erfarenhet och kompetens på bästa 

möjliga sätt. Alla behöver ta sitt ansvar att möten och drivning av aktiviteter genomförs 

enligt verksamhetsplan och Strategi 2028.  

16.4 Riksidrottsforum 12–13 november 2022 (RIF) 

Beslutades Svensk Triathlon har tre platser, och rollerna ordförande, vice ordförande samt 

tf. kanslichef medverkar.  

16.5 Distrikt Nord – utse en ny kontaktperson för Nord, 26 föreningar.  

 

Beslutades att utse Pia Sundqvist de Beau, som kontaktperson för Nord.  

Beslutades att uppdra till Jannike att kalla till planeringsmöte, för att tillsammans med 

andra distriktsansvariga fånga upp aktuella ämnen, prata igenom rollen men även vilka 

aktuella frågor som kan informera.  



  
 

 

16.6 Föreningsmöte i Vadstena augusti 2022 

Syftet med föreningsmötet i Vadstena var att informera och stämma av vart vi är på resan 

mot 2028, berätta om de förändringar som gjort baserat på att tre medarbetare gått vidare 

till andra tjänster. Tyvärr drog ett oväder in och mötet ställdes in, vi tittar på att arrangera 

ett digitalt Teams möte i stället. Ansvariga: Henrik, Johanna och Åke.  

16.7 Inbjudan IK Fyris 100 år – Uppsala   

Beslutades att Pia Sundqvist de Beau, representerar STF samt att Ria skickar World 

Triathlon jubileumsbok som present tillsammans med ett diplom. Reserv är Jonas 

Rylander. 

 

17. Kommande möten 

2022-11-22 kl 19:30-21:30 S-möte Digitalt 
 

2023-01-21 kl 09:00-16:00 S-möte Göteborg (middag fredag kl. 19:30)
  

 
 

18.  Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Ria Damgren Nilsson Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Jonas Rylander 



  
 

 

 PROTOKOLL  

  

Styrelsemöte 

2022-07-05 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike 

Linné, Tobias Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Johanna Green, Pia Sundkvist de 

Beau och Nikklas Jorme (valberedningen). 

 

Frånvarande: Jonas Hedeback, Lotta Johansson (personalens representant), Ola Silvdahl 

(GS adjungerad), Vakant (aktivas representant). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Närvaro 

 Noterades 

3. Dagordningens godkännande 

Av Henrik föreslagen dagordning godkändes av mötet. 

 

4. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas och Johanna som justeringspersoner. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll daterat 2022-05-07, fysiskt möte i Stockholm, är signerade men 

ännu inte publicerade på webben. 

 

 
6. Besluts- och projektförteckning 

Inget underlag hade skickats ut.  

 

  



  
 

7. Ekonomi 

Mail kommit till styrelsen gällande extra återstartsstöd (utöver det generella stödet) där Para 

får 300’sek och Motionslopp (Arrangemang) får 2000’ sek.  

Hur dessa medel ska investeras diskuterades inte.  

 
8. Arrangemang  

 Senaste mötet i arbetsgruppen inställt. Arrangemangen Linköping, Hallstahammar och 

Vansbro har körts och styrelsen har representerats av Åke. Lågt deltagande på de flesta 

arrangemang (inte bara triathlon) efter pandemin.  

Uve med crew vill gärna träffa någon/några representanter från styrelsen. Henrik skickar Uves 

mail vidare till arbetsgruppen (Jonas, Jannike och Åke). 

 
9. Bredd och motion samt  

10. Barn och ungdom 

Möte i arbetsgruppen (Pia, Johanna samt Lina) strax efter styrelsemötet i Stockholm, Lina har 

inte återkopplat efter det mötet.  

 

11. Elit 

Tobias och Ria glädjs med övriga styrelsen och gratulerar fantastiska Tilda Månsson till både 

ett junior-EM-guld och ett junior-VM-guld! 

 

12.  Paratriathon 

Camilla och Mikael arbetar på och hittar nya vägar, för bland annat marknadsföring.  

 

13.  Marknad, kommunikation och media 

Ria berättade om arbetet med att byta plattform för hemsidor. All information ska tankas ned 

från nuvarande hemsida och sparas för framtida bruk. Annars går det förlorat per den 31/12 

2022.  

 

14. Omvärld 

SOK-resa för Henrik under hösten. Samtliga ordförande i OSF (Olympiska specialförbund) är 

inbjudna. Resan går till Olympia och syftet är diskutera framtid, strategi och elit (år 2030).  

Kongress i samband med EM i München 11-14/8. Henrik kan inte delta och ber Ria vara 

ersättare. 

Ria representant på IOKs årliga kongress.  



  
 

Fråga från Johanna: lobbyarbetet för ordförande i RF? Ingen information om det.  

 
 

15.  Kansli och personal 

Inget nytt gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

De uppsägningar som kommit från medarbetare på kansliet diskuterades lösningar kring.  

Henrik skickar ut information om styrelsens plan till samtliga medarbetare. 

 

16.  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmälda. 

 

17. Kommande möten 

2022-09-23 -- 25  Styrelsemöte Fysiskt i Linköping ihop kansli 
 
2022-11-22 kl 19:30-21:00 Styrelsemöte Digitalt  
 

 

18.  Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Pia Sundkvist de Beau Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ ________________________ 

Jonas Rylander Johanna Green 
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Besluts- och projektförteckning 

 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2022-05-07 

 

A. Beslut 

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering:    

1. Riktlinjer domare Lotta 2020  + TK 

2. Erasmus Ria 2021-05-08  + Jannike 

3. Årsmöteshelg 2023 Ria 2022-04-12  + Jonas H, Jonas R och kansli 

4. Arbetsordning Henrik 2022-05-07 2022-06-28 

5. Arbetsmiljö - möten och aktiviteter Ola 2022-05-07 2022-06-28 

6. Skriftlig rapport - ekonomiska avvikelser Ola 2022-05-07 2022-06-28 + Jonas R 

7. Uppdragsbeskrivning distriktsansvariga Johanna 2022-05-07 2022-06-28 + Jonas R 
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B. Projekt 

Projekt: Ansvarig: Beslutsdatum: Uppföljning: Klart datum: Notering: 

1. Kampanj Supporter 2010 Ola 30 aug 2009   vilande projektidé 

2. En triathlon i veckan Ola 27 april 2013   vilande projektidé 

  

 

C. Policybeslut  

1. 19 nov 2006 - Arbetsordning kommittéer  

Beslutades att anta en arbetsordning i samtliga kommittéer där beslut av dignitet hänskjuts till förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande 

verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. 

 

2. 28 nov 2004 – kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad 

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt: 

a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet 

b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget  
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3. 16 november 2008 – Resepolicy 

Beslutades att anta en resepolicy för STF. 

 

4. 1 maj 2012 - TD och HD 

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från 

utomstående förening. 

 

5. 9 november 2013 Ekonomi 

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF. 

 

6. 9 november 2013 Arvoden 

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK etcetera) 

som skall arvoderas, samt att förbundsstyrelsen i samband härmed fastställer en standardnivå på dessa uppdrag.  

Beslutades vidare att arvoden för längre uppdrag skall utgå i enlighet med STF:s riktlinjer för ekonomi (innebärande bland annat att uppdragen skall vara ligga i 

linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera). 

 



Svenska Triathlonförbundet   

    

7. Annonspolicy (uppdaterad 29 januari 2012) 

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser 
eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset. 
 
 
8. Boende 

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum. 

 

9. 23 oktober 2010 - Medverkan styrelsemöte  

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad. Vid övriga punkter 

på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt. 

 

10. 9 november 2013 Kompispriser 

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst 

av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.) 
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D. Inriktningsbeslut 

1. 19 januari 2013 – ekonomi 

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader. 

 

E. Anmälan om jäv 

 

 

 

 

 

 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022

Budget 2022
reviderad 

2022-04-06

Justering 
Stockholm inställd, 

SOK, Personal
2022-09-19

Justering 
RF stöd

2022-09-19

Budget 2022
reviderad 

2022-09-19

Utfall 2022-07-15

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 2 510 000 -568 000 2 000 000 3 942 000 1 098 707 

Bredd & Motion 544 939 544 939 430 952 

Barn & Ungdom 920 000 920 000 488 800 

Elit* 995 000 618 000 1 000 000 2 613 000 1 003 174 

Paratriathlon RF/STF 0 300 000 300 000 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 3 126 820 1 882 095 

Marknad** 400 000 400 000 68 178 

Kommunikation 0 0 174 

RF återstartsstöd 1 770 000 798 000 2 568 000 1 770 000 

Omvärld 102 652 102 652 92 652 

Ledning 0 0 4 753 

Kansli 0 0 128 364 

Personal 912 000 912 000 662 512 

Gemensam 4 310 000 4 310 000 1 863 909 

Distrikt 0 0 0 

Summa intäkter 15 591 410 50 000 4 098 000 19 739 411 9 494 269 

KOSTNADER

Arrangemang 2 110 000 -540 620 2 000 000 3 569 380 1 148 079 

Bredd & Motion 244 939 244 939 153 188 

Barn & Ungdom 920 000 920 000 99 318 

Elit* 1 435 000 618 000 1 000 000 3 053 000 796 939 

Paratriathlon RF/STF 0 300 000 300 000 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 3 126 820 1 159 668 

Marknad 200 000 200 000 85 716 

Kommunikation 200 000 50 000 250 000 165 342 

RF återstartsstöd 1 770 000 798 000 2 568 000 461 269 

Omvärld 102 652 102 652 14 067 

Ledning 225 000 225 000 117 164 

Kansli 330 000 330 000 310 618 

Personal 4 130 000 212 000 4 342 000 2 097 043 

Gemensam 200 000 200 000 96 773 

Distrikt 0 0 16 267 

Summa kostnader 14 994 411 339 380 4 098 000 19 431 791 6 721 452 

VERKSAMHETENS RESULTAT 597 000 307 620 2 772 817 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 597 000 307 620 2 772 817 

Utgående balans 3 097 494 2 808 114 5 273 311 

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 300.000 kronor från sponsor/"value in kind"

avseende elitläger på Playitas.

** Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 325.000 kronor

där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.



Informationsunderlag
Styrelsemöte: 25 september 2022

Efter bästa förmåga kommer här en redogörelse från respektive verksamhetsområde
kring genomförda och planerade aktiviteter.

Marknad
Från Johanna

Arbetet med att hitta rätt destinationer för nästa säsong pågår och kommer
intensifieras. Vi söker destinationer för långsiktiga samarbeten kopplat till olika
parameters, tex. SM-veckan och jubileum för arrangörsföreningar. Linköping
kommer inte bidra med något destinationsstöd 2023 - vi jobbar vidare på ev. andra
vinklingar som kan få staden att omvärdera sitt beslut.

Under hösten planeras ett partner event där vi kommer använda en del av
återstartsstödspengarna till att skapa mervärde för vår idrott både på kort och lång
sikt. Fokus - “Hur gör vi varandra starkare”.

Kommunikation
Från Johanna Green

Kommunikation är ett område vi inte levererar tillräckligt bra sen Maja slutade.
Hemsidan har bara uppdaterats sporadiskt med det allra mest nödvändiga, vårt
Instagram konto har uppdaterats med inlägg från tävlingar med hjälp av individer på
plats. Ambassadörsprogrammet har inte fått planerad uppmärksamhet och vi har
inte haft möjlighet att stötta Para projektet med en 50% kommunikatörstjänst.

Vi har fört samtal med person som är intresserad av att ta ansvar för sociala medier
tills mer permanent lösning är på plats. Efter samtal med Para ser vi möjligheter att
samma person även skulle kunna bidra till den 50% tjänst som hör till Paraprojektet
- ett, vad vi tror väldigt bra samarbete som gynnar Svensk Triathlon i stort där både
förbund och Arvsfondsprojekt blir vinnare. Vi tittar på förslag kring
ersättningsmodell.

Projektet med att byta platform från Idrottonline ligger inte i fas - andra
arbetsuppgifter har behövt prioriteras. En styrelseledamot har räckt upp handen för
att hjälpa till med att bestämma vad som ska flyttas över från vår nuvarande sida till
den nya - ytterligare styrelseledamot stöttar i detta arbete. Detta projekt måste få
fart då det finns en hård deadline vid årsskiftet och vi har åtagande till våra



medlemsföreningar som använder Idrottonline.

Arrangemang
Från: Üve Hillep

Tävlingssäsongen 2022 är nu officiellt över. Under 2022 hade vi totalt 32 st
sanktionerade tävlingar, varav 4 tävlingar ställdes in. Två av dem pga för få anmälda
deltagare och  två pga tillstånd. Av de 32 tävlingar går fem av dem under Internationell
flagga, IM  Kalmar, IM 70.3 Jönköping, Swedeman Xtreme Triathlon, Challenge Vansbro
och  Europe Triathlon Nordic Championships.

Den korta sammanfattningen av säsongen är att anmälningsläget överlag är betydligt
mindre än innan pandemin. Det finns även stora utmaningar för arrangörer både
ekonomiskt men också organisatoriskt. Den ideella kraften har en nedåtgående kurva
tyvärr och många kämpar med att hitta engagemanget inom föreningslivet.

Nordisk Mästerskap 2022
Vi genomförde NM i Linköping med ett gediget herr fält med 68 deltagare och ett
stort dam fält med 36 deltagare. Till Mixed Relay ställde 8 lag upp. Tävlingen blev
lyckad och både deltagare och ledare från samtliga nordiska länder var glada att vi
återigen kunde få till ett Nordisk Mästerskap. Sent beslut om NM ledde till kort
planeringstid, men trots det vart evenemanget lyckat. Med mera tid och bättre
framförhållning kan vi lyfta eventet ytterligare några snäpp.

Svenska Triathloncupen (STC) 2022
STC genomfördes med fem deltävlingar varav en av dem arrangerades av STF. Fyra av
fem deltävlingar var drafting tävlingar för senior, junior, ungdom samt pojk/flick
klasser. Cupen avslutades i Vadstena med ett fantastisk eventområdet. Nytt för i år var
att man kan räkna bort poängen av en deltävling i totala cupen.

Anmälda till STC 2022:
Arlandastad Duathlon 159 anmälda
Hallsta Triathlon 189 anmälda
Linköping Triathlon (STF) 457 anmälda
Säter Triathlon 201 anmälda
Vadstena Triathlon 637 anmälda
TOTALT 1643 anmälda



Positivt från regeringen gällande idrottstävlingar på vägar
Ur RF:s nyhetsbrev:
”Nuvarande regler för evenemang som arrangeras på statliga vägar riskerar att stoppa
cykel- och löptävlingar. Nu kommer positiva besked. Regeringen ger Trafikverket
uppdraget att utreda arbetssätt och regelverk för att även i framtiden möjliggöra
tävlingar på vägar.
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/positivtfranregeringengallandeidrottstavlingar
pavagar

Säsong 2023
Arbetet pågår för fullt med tävlingskalender för 2023. Vi har dialog med flertal
destinationer och arrangörer gällande SM samt STC 2023 och framåt. Vi behöver ha
mera på plats innan vi kan presentera ett förslag.

Elit
Från Tobias Marklund

Aktiviteter och arrangemang
Sommaren och hösten har varit välfylld med tävlingar både på hemmaplan och
internationellt. Vi har haft många fina resultat på i våra egna arrangemang samt de
internationella. Lite extra kul att vi haft nordiska mästerskapen i Linköping som
lockade ett antal starter från grannländerna. Förhoppningsvis kan det leda till ännu
fler deltagare nästa år.

SM i Vadstena tycker jag var en trevlig och fin tävling där den genomfördes med icke
drafting vilket många av dessa tävlande inte gjort tidigare. Det ledde till lite
oväntade men roliga resultat, men ett mycket bra arrangemang i sin helhet.

Elit
Vi har under sommaren deltagit under ett antal mästerskap, bla ungdoms EM Polen,
ungdoms VM i Canada, EM i München, ett antal WTC och World cup lopp. Vi har
även för första tillfället haft ett mixstafett lag i senior sammanhang på startlinjen
både i World cup sammanhang men även på EM i München. Resultatmässigt så har
Tilda Månsson skämt bort oss med fantastiska framgångar i sommar:

Guld Junior EM
Guld Junior VM
Guld World Triathlon cup Bergen (första tillfälle som senior)

Utöver Tildas framgångar så tycker jag att vi har många triathleter som tagit ett
rejält kliv framåt och kan ha stora möjligheter för att kunna kvala till OS 2024.

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/positivtfranregeringengallandeidrottstavlingarpavagar
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/positivtfranregeringengallandeidrottstavlingarpavagar


Utbildning och kommunikation
Som ny i denna tjänst försöker jag skapa mig en överblick av verksamheten och
skapa kontakter med alla tränare på RIG, NIU och DSA samt alla Triathleter. Har som
mål att besöka alla våra gymnasieverksamheter, har hunnit träffa de i Väsby, Falun
och Umeå. Ett uppskattat och viktigt jobb för att få förståelse för de olika skolorna
utmaningar och för att skapa en bra relation.

För återsstartsstödet så planeras bla weekendläger gemensamt för alla
gymnasieskolor. Tanken är att de skall hållas för att bygga gemenskap och för kunna
lära känna varandra och samtidigt få bra sparring på träning. Tanken är även  att
våra tränare kommer ha en gemensam arbetsdag i samband med lägret för att

arbeta fram en strategi för att kunna föra svensk triathlon framåt. För eliten finns
ytterligare pengar att få så där planeras det för fullt för att få ut så mycket som

möjligt av detta återstadsstöd.

Bredd & Motion
Från Johanna Green

Just nu har vi ett gäng AG som är nere i Bilboa Spanien, för att tävla i Multisport EM.
Vi hoppas att de får en bra upplevelse och tävling. Från förbundets sida har vi hjälpt
till med att sätta upp en What’s Up grupp så att de tävlande som är på plats kan
kommunicera med varandra innan, under och efter eventet som löper under flera
dagar.

Initiala möten har genomförts digitalt med syfte att genomföra ett antal Scandic
TriCamps, delvis finansierade av återstadsstödspengar. Vi har tre tänkbara orter där
det finns individer villiga att samordna detta med visst stöd från kansliet. De orter vi
pratar om är Östersund, Sundsvall och Upplands Väsby.

Barn & Ungdom
Från Johanna Green

En förening Lewa Sport Club har kontaktat oss och vill hosta en “Ledarboost” sista
helgen i november. Superkul och vi från förbundet kommer hjälpa till att
marknadsföra denna aktivitet.

Matt Richardson har kommit in med ett förslag på “Prova på” koncept som vi tittar
på. Konceptet bygger på att vi har en viss utrustning för barn och ungdomar som vi
vill promota för arrangörer att använda vid sina tävlingar, just för att fler barn och
ungdomar ska ha möjlighet att prova på vår idrott. Vi får se vad detta landar.



Paratriathlon

Från: Camilla Oldberg

Aktiviteter och arrangemang
Sommaren har varit välfylld med tävlingar och prova på aktiviteter. Tävlingen i Linköping var
sommarens höjdpunkt och vår största tävling. Till Linköping kom sju paradeltagare till start,
varav en från Finland. Det blev ett väldigt lyckat arrangemang och till nästa år hoppas vi på
ännu fler startande både från Sverige och våra nordiska grannländer.

År 2021 arrangerades två tävlingar med paraklass och fem deltagare kom till start. När vi
sammanfattar årets tävlingssäsong kan vi summera till fyra tävlingar med paraklass och
sexton startande. Utöver det har paradeltagare ställt upp i motionsklass andra tävlingar
såsom Vadstena triathlon, Ironman Kalmar samt på mindre lokala tävlingar. Procentuellt är
det en stor ökning mot föregående år och ett tecken på att arbetet med att etablera
paratriathlon i Sverige går i rätt riktning- framåt!

Vi har också hunnit med att arrangera prova på aktiviteter i Ronneby och i Motala under juli
och augusti.

Elit
Svenska triathlonförbundet har tilldelats återstartsmedel från RF för elitverksamhet para. Då
Arvsfondens medel inte avser elit och inte får användas för tex resor utomlands är detta
mycket glädjande och bidrar till att vi kan stötta våra elitaktiva. I dagsläget har vi en elitaktiv i
Hein Wagner. Hein har tillsammans med sin guide Patrik Ericsson satt upp målet att
kvalificera sig till Paralympics i Paris 2024. Helgen 3-4 september gjorde de sin premiär i
världscupen på en tävling i Alhandra, Portugal och hamnade på en 11:e plats. De är även
anmälda till en världscuptävling i Alanya samt VM i Abu Dhabi senare i höst. Vi har även en
kvinna vid namn Helena Fältman som vill ut och tävla internationellt och som siktar på att
kvalificera sig till VM i Aquathlon 2023.

Utbildning och kommunikation
Nytt utbildningsmaterial har spelats in under sommaren. I samband med tävlingen i
Linköping skapades filmen Triathlon- från start till mål, så funkar det. Filmen har för avsikt att
visa och förklara hur en triathlontävling går till oavsett om du är paradeltagare eller inte. Vi
hoppas att filmen ska kunna nyttjas i många olika sammanhang, bland arrangörer, föreningar
och på vår nya hemsida så småningom.

Vi har också spelat in nytt material kopplat till träning i rullstol som kommer att färdigställas
under september månad.

Gällande kommunikation så fortsätter vi att sprida info på Instagram, i en stängd
Facebookgrupp där vi har samlat våra aktiva samt på Youtube där vi lägger ut våra
utbildningsfilmer. För att hitta ett nytt grepp att nå ut ser vi under hösten över möjligheterna
att skapa en podd med fokus på parasport i allmänhet och paratriathlon i synnerhet.



 

    

   

 

Informationsunderlag - Omvärld  

 

Styrelsemöte: 2022-09-24 

Verksamhetsområde: Omvärld 

Författare: Ria Damgren Nilsson 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
World Triathlon (WT) 
 
Internationella tävlingskalendern är presenterad för början av 2023.  
 
WT har sin kongress i samband med Grand Final i Abu Dhabi 27 november. 
Det är en hybrid kongress, några kommer vara på plats och andra medverkar 
online. Undertecknad kommer vara på plats i rollen som ordförande i World 
Triathlon NOC Commission. STF ordförande, Henrik Nöbbelin kommer vara 
STF representant och medverkar online.  
 
Föreslår att vi skickar Lotta Johansson, som ifjol fick den fina utmärkelsen 
”Womens Committee Award of excellence”. Skälet är att Lotta inte fick 
möjligheten att vara på plats förra året pga. pandemin och nu i stället ska få 
möjlighet att på plats få den uppmärksamhet och värme kring hennes 
utmärkelse. Då ordförande inte åker, finansieras resan på det sättet. Det är 
även ett bra tillfälle för Lotta att även få träffa det nätverk av internationella 
representanter som verkar i frågor om jämställdhet och good governance.  
 
I samband med året kongress kommer det göras några fyllnadsval, 
nomineringar ska skickas senast den 13 oktober. Det gäller Medical och 
Antidoping, Woman samt Tribunal.  
 
Undertecknad föreslår att vi nominerar Matt Richardsson till Medical och 
Antidoping, samt Henrik Jansson till World Triathlon Tribunal. Se separat 
beslutsunderlag.  

 
Transgender frågan  
Executive Board tog beslut under sommaren hur vi ska hantera transgender 
personer inom vår idrott. Dialog fördes med experter, aktiva, ledare och en 
referensgrupp. Ett viktigt skäl till att beslutet behövde tas nu, är att WT idag 
inte har någon regel kring detta, vilket innebär att om en man som upplever 
sig som kvinna skulle kunna få stå på startlinjen för kvinnor. WT ville då 
säkerställa att WT har en regel på plats i frågan. Nu finns det en regel men 
frågan kommer att fortsätta utredas för att i framtiden eventuellt justeras. WT 



 

    

   

 

följer rekommendation från IOK men fortsätter följa dialogen inom den 
olympiska rörelsen.  

 
NOC kommission  
Undertecknad är ordförande I denna kommission och har under sommaren 
genomfört ett seminarium om Olympiska rörelsen bland WT 
medlemsförbund. Under hösten planerar gruppen seminarium per kontinent 
kopplat till Olympic Solidarity. En enkät har utskickad och kommer att 
analyseras för att skräddarsy programmet per kontinent.  

 
EuropeTriathlon  
Den europeiska kongressen genomfördes i München i samband med att 
European Championship arrangerades i början av augusti. Ria D Nilsson 
representerade STF på plats. Ola Silvdahl var på plats i sin roll som ledamot av 
ET styrelse. Inga val genomfördes utan ett fyllnadsval kommer genomföras 
nästa år, styrelsen har utsett Finlands GS Kajsa att ingå i styrelsen till nästa år. 
 
Nordiskt möte 
I samband med kongressen genomfördes också ett nordiskt möte med 
representanter för de nordiska länderna på plats. Ola Silvdahl och Ria 
Damgren Nilsson medverkade. Diskussion kring ramverk om hur vi tar beslut 
om framtida nordiska mästerskap, samt andra samverkans områden.  
 
Sverige rapporterade att vi eventuellt kan arrangera nordiska mästerskapet 
även 2023 i Linköping. Ola ska stämma av med Linköping och återkomma 
inom kort med besked till de övriga länderna. Vi diskuterade även det positiva 
samarbetet vi har inom arrangemang med representanter från alla länderna. 
Gruppen diskuterade även kring vilka distanser som passar bäst för våra 
ungdomar, samt möjligheten att arrangera nordiska mästerskapet för AG. Inga 
beslut utan endast diskussion.  
 
Sveriges Olympiska Kommitté   
SOK har bjudit in alla sina medlemsförbund till Olympia 4–8 oktober. En resa 
som ska ge inspiration, möjlighet till diskussion om SOK:s uppdrag, mål, vision, 
men även Elit 2030 samt diskussion kring uttagningskriterier för kommande 
Olympiska Spel.  
 
SOK har även annonserat efter en ny GS, som ska efterträda Peter Reinebo 
som verksamhetschef samt Gunilla Lindberg som GS. (Gunilla har en 20% 
tjänst i dag med fokus på internationellt arbete) Skälet till att vi nu söker en ny 
GS är att Peter inom två år ska gå i pension och för att ge bästa 
förutsättningar görs denna rekrytering redan nu. Peter kommer att fokusera 
på sitt uppdrag som Chief de Mission för Paris 2024. Undertecknad kommer 
representera SOK på ANOC General Assembly 19–22 oktober, tillsammans 
med ordförande Mats Årjes och vice ordförande Anders Larsson.  



 

    

   

 

SOK har tillsammans med RF, Paraförbundet och de andra nordiska 
idrottsförbunden gjort ett gemensamt uttalande om att de vill hålla fast vid 
restriktioner om att inte låta ryska och belarusiska idrottare tävla 
internationellt.   
 
Riksidrottsförbundet  
Riksidrottsforum arrangeras året mellan Riksidrottsmötet, fokus är på de 
uppdrag/motioner som RF styrelse fått i uppdrag från senaste stämman.  
Medverkande på mötet från STF är inte klart.   
 
Undertecknad medverkade på RF:s Ekonomiska rådet, som ersättare för 
Henrik Nöbbelin. 

 
De återstartspengarna som STF fått för good governance samt jämställdhet 
inom ramen för omvärld, är under planering och genomförande. Tanken är att 
vi ska medverka i sammanhang där vi kan bidra till att skapa ökad kvinnlig och 
svensk representation samt delad våra erfarenheter på bästa möjliga sätt. 
Mer information på nästa möte.  
 
Ordförande har även medverkat på ett antal dialogmöten och grupper som 
genomförts med medlemsförbunden. 

 
Erasmus projektet 
Projektet är nu äntligen godkänt och projektgruppen med Jannike och Ria 
kommer på nästas möte återkomma med projektplan och mer detaljer.  
 
 
Kalender:  

11 aug.  Europé Triathlon Kongress 

6 sept. SOK styrelsemöte  

16 sept., Marknad o Kommunikation kommitté EOC  

22 sept., NOC kommission  

24–25 sept., STF styrelsemöte 

4–8 oktober, Olympiaresa m SOK  

19-22 oktober, ANOC GA m SOK  

7 nov SOK styrelsemöte 

12-13 nov. RIF Stockholm  

24–27 nov. WT kongress och Grand final  

5 alt 12 dec. SOK styrelsemöte  

 
 
/ Ria Damgren Nilsson 



 

    

   

 

Beslutsunderlag - Omvärld  

 

Styrelsemöte: 2022-09-25  

Verksamhetsområde: Omvärld 

Ämne: Nominering till World Triathlon  

Förslagsställare: Ria Damgren Nilsson  

 

Förslag till beslut:  

Beslutades att i samband med World Triathlon’s kongress 27 november i Abu Dhabi, 

nominera Matt Richardsson till World Triathlon Medical & Antidopingkommitté, samt att 

nominera Henrik Jansson, till World Triathlon Tribunal,  

 

Bakgrund:  

I samband med World Triathlon’s kongress den 27 november kommer några fyllnadsval att 

ske till några olika kommittéer samt kommissioner.  

 

I linje med Svensk Triathlon 2028, ska vi verka för att bibehålla och stärka vår 

internationella representation, och i enlighet med det är det viktigt att vi aktivt verkar för 

att nominera personer som är fina förebilder för svensk triathlon samt svensk idrott, och 

som har den kompetens och erfarenhet som vi anser kan bidra till det internationella 

arbete som uppdraget kräver.  

 

Både Henrik och Matt har båda fina erfarenheter inom respektive sakområde, de är också 

fina förebilder för Svensk Triathlon och svensk idrott.  

 

Matt X Richardson, har en gedigen erfarenhet av antidoping arbete nationellt i son roll som 

verksamhetschef för svensk antidopingorganisation under några år. Matt har varit verksam 

inom vår idrott sedan nästan 20 år, han är också utbildad Technical Official level 1 samt 

varit förbundskapten för långdistansarna och arbetat med AG truppen vid två VM.  

Till vardags arbetar han som forskare på mittuniversitetet för miljöfysiologi, i Östersund.  

 

Henrik Jansson, är sedan 2008 advokat i sin profession. Han har även erfarenhet som 

notarie samt arbete på Åklagarmyndigheten. Henrik har varit verksam i vår idrott i många 

år, och även som ledamot i Svenska Triathlonförbundet styrelse under några år. Han hade 

stort fokus på bland annat paratriathlon och arbetsmiljöfrågor.  

 

/ Ria Damgren Nilsson  
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