
PROTOKOLL 

Styrelsemöte 
2020-06-29

Plats: Digitalt 

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Henrik Jansson, Jonas 

Hedeback, Åsa Annerstedt och Anders Larsson (till och med punkt 2), Lotta Johansson 

(personalens representant) och Ola Silvdahl (GS), samt Lotta Kellander och Lindakatarina 

Ek  (valberedningen). 

Frånvarande: Lena Westman och Oskar Djärv (aktivas representant). 

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg till punkten i 15.1 Brev från medarbetare,

arbetsmiljö och ”anonyma” mail. Anders Larsson informerade styrelse och valberedning

att han avgår som ledamot med omedelbar verkan.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Henrik Nöbbelin som justeringsperson.

4. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2020-01-25, 2020-02-25,

2020-03-23, 2020-04-02, och 2020-05-07, samt anmälan av beslut 2020-03-13 och 2020-04-

14 per capsulam (bilaga 1-7).

5. Besluts- och projektförteckning

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 8).



  
 
 

6. Ekonomi 

Ola presenterade budget och utfall per 2020-06-18, samt prognos 2020-12-31 (bilaga 9-11). 

 
 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 12). 

 

7.2 SM 2021 (bilaga 13-15) 

 

Informerades att STF tillsammans med arrangörerna under vårens arrangörsmöten diskuterat 

och beslutat att efter säsongen 2020 gemensamt se över sanktionsansökningsprocess 
generellt och SM, kriterier, tilldelning, behov av stöd och utveckling med mera.  

 

a) Beslutades att SM på långdistans inte hålls 2021. 

 
b) Beslutades att SM på medeldistans 2021 tilldelas Vansbro Triathlon (arrangör Vansbro 

AIK Simklubb). 

 
c) Beslutades att SM olympisk 2021 tilldelas Stockholm Triathlon (arrangör STF 

tillsammans med medlemsföreningar, enligt plan 22 eller 29 augusti). 

 

d) Beslutades att SM sprint och stafett 2021 tilldelas Linköping Triathlon (arrangör STF 

och IK NocOut, samt övriga medlemsföreningar, enligt plan 6 juni). 

 

Beslutades vidare att STF i dialog med arrangören av Gotland Triathlon ser över frågan 

om möjlighet att exempelvis förlänga deras cykelbana, hitta annat kortare format på 
tävlingen, arrangera SM i aquathlon och/eller få med tävlingen som del i Svenska 

Triathloncupen 2021. 

 

7.3 Svenska Triathloncupen 2021  

Beslutades att Hallsta Triathlon, Linköping Triathlon och Stockholm Triathlon ingår i Svenska 

Triathloncupen 2021 och att diskussion tas med Gotland Triathlon om möjligheten att ingå 

som deltävling (bilaga 16). 

 
  



  
 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 17).  

 

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten.  

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 18). 

 
11.  Paratriathon 

11.1 Allmän information 

 Informerades om verksamheten (bilaga 19-20). 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 21). 
 
13.  Omvärld 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 22).  

 
 
14.  Kansli 

14.1 Allmän information 

Inget att rapportera. 

 

15. Personal 

15.1 Arbetsmiljö 

Diskussion om brev från medarbetare på STF anslutna till Unionen till förbundsstyrelsen 

(bilaga 23). Beslutades att ge Jonas tillsammans med Henrik N och Ria i uppdrag att 

omgående kalla till möte med medarbetarna för diskussion och åtgärder kopplade till 

arbetsmiljön.  



  
 
 

 
16.  Övriga ärenden 

16.1 Årsmöte 2020 

Det flyttade årsmötet 2020 planeras att genomföras som beslutat 2020-09-19 i Stockholm. 
 

 

16.2 Nytt beslut anmälningsavgifter 

Anmäldes beslut per capsulam 2020-05-14: 

Beslutades att erbjuda möjlighet till ny startplats 2021 för deltagarna i Linköping och 

Stockholm alternativt efterskänka sin startavgift, att deltagarna Malmö motion får möjlighet att 

välja ny startplats 2021 i Linköping eller Stockholm alternativt efterskänka sin startavgift och 
att AG Malmö (force majeureklausul saknas) enligt beslut 2020-05-07 kan få tillbaka 

startavgift eller möjligheten att efterskänka hel eller del av beloppet. 

 
 
17.  Kommande möten 

 
Planeras som ett fysiskt möte i Stockholm under augusti.   

 
 
18.  Mötet avslutas 
 

 

 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 
Ola Silvdahl  Jesper Svensson 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 
Henrik Nöbbelin 



  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2020-01-25 

Plats: Scandic Europa, Göteborg 

 

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Henrik Jansson, Lena 
Westman, Jonas Hedeback, Pär Törnhult, Oskar Djärv (aktivas representant) och Lotta 

Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS), samt Lotta Kellander och 

Mikael Stolpe (valberedningen). Därutöver via telefon - Anders Larsson och Åsa 

Annerstedt, samt Lindakatarina Ek (valberedningen). 

 

Frånvarande: ingen. 

 

 
1. Mötets öppnande 

Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkterna 7.3 styrgrupp EM 2020 och 15.2 

arbetsmiljöutredning. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som justeringsperson. 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2019-11-18 och 2019-11-

23, samt anmälan av beslut 2019-11-29 per capsulam (bilaga 1-3). Noterades att protokoll 

från 2019-12-03 saknas. 
 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 4). 



  
 
 

6. Ekonomi 

6.1 Budget och utfall 2019 

Ola presenterade budget och utfall per 2019-12-31 innan bokslut (bilaga 5). 

 
6.2 Budget 2020 

Ola presenterade förslag på budget 2020 (bilaga 6). Informerades att från det att förslaget 

tagits fram har ytterligare intäkter om 150.000 SEK + 120.000 SEK säkrats, och att arbetet 

med att öka intäkterna för att få en budget i balans är pågående. Informerades vidare att 

ytterligare ett förslag med mindre underskott finns, men att det kan innebära uppsägningar 

under året. 

 
Diskuterades allmänt kring vikten av att förbundsstyrelsen tar ett ökat ansvar för att vi säkrar 

befintliga och ökar framtida intäkter.  

 

Beslutades att utse Ria, Pär, Jonas och Jesper som särskilt ansvariga, att bistå och 

tillsammans med Ola arbeta för att öka intäkterna, men noterades samtidigt att frågan 

principiellt är hela styrelsen ansvar. 

 
 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 7). 

 

7.2 Tekniska kommitteen 

Informerades om verksamheten (bilaga 8). 

 

7.3 EM 2020 Malmö - styrgrupp 

Beslutades att Ola (sammankallande), Henrik N, Jonas och Ria utgör styrgrupp för EM 2020 i 

Malmö, att Üve Hillep och Per Nilbrink som tävlingsledare ingår i styrgruppen och att de är 

rapporterande, samt att representanter från Malmö stad och Event i Skåne skall bjudas in. 

 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9).  

 
  



9. Barn och ungdom

9.1 Allmän information

Informerades om verksamheten.

10. Elit

10.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 10).

11. Paratriathon

11.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 11).

12. Marknad, kommunikation och media

12.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 12).

13. Omvärld

13.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 13).

13.2  Nominering ITU  

Beslutades att nominera Ria Damgren Nilsson till ITU:s executive board. 

14. Kansli

14.1 Allmän information

Inget att rapportera.

15. Personal

15.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 14).

15.2 Arbetsmiljö 

Lena och Jesper informerade om resultatet av Previas arbetsmiljöutredning. 



16. Övriga ärenden

16.1 Svensk Triathlon 2024

Beslutades att Ria och Pär är ansvariga för förberedelserna avseende arbetet med strategin
Svensk Triathlon 2024.

16.2 Kommunikation 

Beslutades att Jesper, Jonas, Lena och Henrik J är ansvariga för kommunikation i 

personalärende.  

16.3 Röstlängd 

Beslutades att fastställa röstlängd per 2019-12-31 (bilaga 15). 

16.4 S-mötes genomförande 

Beslutades att fråga om s-mötens genomförande tas upp på kommande strategidagar. 

16.5 Tillstånd för tävling - Trafikverket 

Informerades om fråga att det blir allt svårare att få tillstånd för tävling och att Pär kan var 

rådgivare åt Üve i dessa frågor.  

16.6 Motion 1 – Anna Sohlberg 

Beslutades att bordlägga frågan och att ge TK i uppdrag att tillsammans med motionären 

försöka ta fram ett gemensamt förslag.  

16.7 Motion 2 – IFK Sala 

Beslutades att yrka bifall på motionen avseende tydligare policy avseende hur SM-tävlingar 

läggs ut, samt att Ola med stöd av Pär formulerar svar på frågeställning om relation mellan 
förbund och föreningar. 

16.8 Motion 3 – Slite SK 

Förslag 4: Förslaget innebär att de arrangörer som vill skall kunna kommunicera sina tävlingar 

i samtliga av STF:s marknadsföringskanaler. Beslutades att yrka bifall på förslaget.  

Förslag 3: Förslaget innebär att de triathlontävlingar som STF arrangerar (2020 Linköping, 
Malmö och Stockholm) tillsammans med lokala triathlonföreningar och andra lokala föreningar 

skall läggas ner. Beslutades att yrka avslag på förslaget. 



  
 

Förslag 2: Förslaget är att STF skall anta rollen som stödjande, utbildande och strategiskt 

bollplank till arrangerande föreningar. Beslutades att yrka avslag på förslaget, med motivering 

att rollen redan finns och genomförs, även om den säkert kan göras bättre.  

 

Förslag 1. Förslaget innebär en av kansliet och styrelsen oberoende översyn av STF tävlingar 
2015-2019. Beslutades att yrka avslag på förslaget och att redovisa underlag för 

medlemmarna avseende frågeställningarna.  

 

16.9 Proposition reglemente 

Beslutades att ge TK i uppdrag att ta fram förslag till nästa möte. 

 

 
 
 
 
17.  Kommande möten 

 
2020-02-25  Telefonmöte 20:00-21:30. Motioner och propositioner. 

2020-03-21        Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte kl. 13:00-17:00, Stockholm 

2020-03-21        Konstituerade styrelsemöte kl. 17:30-18:30, Stockholm 

 
 
18.  Mötet avslutas 
 

 

 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

 
________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Jesper Svensson 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 
Ria Damgren Nilsson 



Protokoll – styrelsemöte 

Datum:  Tisdag 25 februari 2020 

Tid:  20:00-21:30 

Plats:  Telefonmöte 

1. Mötets öppnande

Ordförande Jesper Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Anders Larsson, Jonas
Hedeback, Lena Westman, Åsa Annerstedt, Henrik Jansson, Pär Törnhult, Lotta Johansson
(personalens representant) och Oskar Djärv (aktivas representant), samt Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Henrik Nöbbelin.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson.

4. Dagordningens godkännande

Beslutades att godkänna dagordningen.

5. Ekonomi

Beslutades att anta Budget 2020 i enlighet med bilaga 1-3.

Noterades att i budgeten saknas intäkter om 500.000 SEK för att göra nollresultat, och att

om dessa inte inkommer under året kommer STF hösten 2020 att behöva säga upp personal

och minska förbundsverksamheten avsevärt med start 2021.



6. Propositioner och motioner

6.1 Proposition - regeländringar

Beslutades att anta förslag på regeländringar i enlighet med bilaga 4-6.

6.2 Proposition - stadgeändringar 

Beslutades att anta förslag på stadgeändringar i enlighet med bilaga 7. 

6.3 Motion IFK Sala: ”Tydligare policy” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta bifogad (8) motivering till 

tidigare beslutat yrkande.  

6.4  Motion Slite SK: ”Förbjud STF som arrangör, oberoende 

utredning etcetera” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta bifogade (9) motiveringar till 

tidigare beslutade yrkanden.  

6.6 Motion Anna Sohlberg: ”Licenshantering” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta förslag enligt bilaga 10. 

7. Årsmöte 2020

Diskuterades kring medverkan och planering av årsmöte 2020.

8. Övriga ärenden

Inga övriga frågor.



9. Nästa möte

Informerade att nästa styrelsemöte (konstituerande) kommer att hållas direkt efter årsmötet

2020-03-21.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande: 

_______________________ _______________________ 

Ola Silvdahl Jesper Svensson 

Justeras: 

_______________________ 
Jonas Hedeback 



Från: Jesper Svensson
Till: Styrelsen
Ärende: Beslut
Datum: den 13 mars 2020 08:13:27

Hej,

Då samtliga (saknar endast ett svar) svarat och yrkat bifalla förslaget till beslutet om att ställa in det planerade
årsmötet så finner jag det beslutat och ger i uppdrag till kansliet att kommunicera detta och vidta praktiska
åtgärder.

Jag kommer också återkomma med en statusuppdatering under ikväll kring övriga frågor som påverkar oss och
är aktuella efter genomgång med Ola.

Tack för stöd!

/Jesper

--
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com

mailto:jesper.svensson@svensktriathlon.org
mailto:styrelsen@svensktriathlon.org
https://www.avg.com/


Protokoll – styrelsemöte 

Datum:  Måndag 23 mars 2020 

Tid:  21:00-22:00 

Plats:  Telefonmöte 

1. Mötets öppnande

Ordförande Jesper Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Anders Larsson,
Jonas Hedeback, Lena Westman, Henrik Nöbbelin, Henrik Jansson, Pär Törnhult,
Lotta Johansson (personalens representant) och Oskar Djärv (aktivas representant),
samt Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Åsa Annerstedt.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson.

4. Dagordningens godkännande

Beslutades att godkänna dagordningen.

5. Ekonomi

Informerades och diskussion kring budget 2020 med anledning av Corona (bilaga 1-

2). Beslutades att Jesper, Lena och Anders stödjer upp avseende förutsättningar för

eventuell korttidspermittering.

6. Arrangemang

6.1 Duathlon SM 2020 och 2021 (bilaga 3)

Beslutades att ställa in duathlon SM 2020 och att tilldela arrangören i duathlon SM
2021. 



6.2 Maxi Linköping Triathlon SM sprint och stafett 2020 (bilaga 3) 

Beslutades att skjuta beslut om att eventuellt ställa in till s-möte torsdag 2 april. 

6.3 Stockholm Triathlon 

Beslutades att skjuta beslut om att eventuellt ställa in till s-möte tisdag 14 april. 

6.4 EM Malmö 2020 

Beslutades att skjuta beslut om att eventuellt ställa in till s-möte tisdag 14 april. 

6.5 Övrigt 

 Informerades om att Ola ingår i större arrangörsgrupp med ledning 
från En svensk klassiker, Göteborgsvarvet och Marathongruppen med 

flera, att ett digitalt arrangörsmöte hålls för alla triathlonarrangörer 24  

mars klockan 20:00-22:00, att RF erhållit stöd á 500 miljoner som skall 

fördelas inom idrotten (oklart per idag till vem och hur). 

7. Årsmöte 2020

Anmäldes styrelsebeslut via mail om att på grund av Corona flytta STF:s

årsmöte 2020-03-21. Beslutades att ge Jesper och Pär i uppdrag att se

över möjligheterna att arrangera STF:s årsmöte 2020 digitalt eller på annat

sätt.

8. Personal

Informerades att Lina Hörnbäck tagit över ansvaret för barn- och ungdom,

att tjänsten för projektet TryTriathlon 50 % är tillsatt med start 1 april,

att samma person tar ansvar för kommunikation 50% (två månader

inledningsvis mot bakgrund av ekonomi).

9. Övriga ärenden

Inga övriga frågor.



10. Nästa möte

Beslutades att kommande möte skall hållas enligt följande:

Torsdag 2 april klockan 20:00-21:00 – telefonmöte

Tisdag 14 april klockan 20:00-21:00 – telefonmöte

11. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande: 

_______________________ _______________________ 

Ola Silvdahl Jesper Svensson 

Justeras: 

_______________________ 

Jonas Hedeback 



    
   

Protokoll – styrelsemöte   

 
Datum:  Torsdag 2 april 2020 

Tid:  20:00-22:00 

Plats:  Telefonmöte 

 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Jesper Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Närvaro 

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Anders Larsson, 
Jonas Hedeback, Lena Westman, Åsa Annerstedt, Henrik Nöbbelin, Henrik Jansson, 
Pär Törnhult, Lotta Johansson (personalens representant) och Oskar Djärv (aktivas 
representant), samt Ola Silvdahl (GS). 

Frånvarande: Ingen. 

 

3. Val av justeringsperson 

Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson. 

 

4. Dagordningens godkännande 

Beslutades att godkänna dagordningen. 

 

5. MAXI Linköping Triathlon  

5.1 MAXI Linköping Triathlon 

Beslutades med anledning av Corona och regeringens förbud mot sammankomster 

över 50 personer att ställa in MAXI Linköping Triathlon och att SM sprint och stafett  

2020 utgår, samt att behandla frågan om anmälningsavgifter på nästa styrelsemöte. 

Beslutades vidare att ge Jonas och Ola i uppdrag att ta fram kommunikationen kring 

beslutet. 

 
  



    
   
5.2 Svenska Triathlon Cupen 2020 

 Beslutades med anledning av att Hallsta Triathlon och MAXI Linköping Triathlon (två 

deltävlingar av tre) ställts in på grund av Corona och regeringens förbund mot 

sammankomster över 50 personer, att Svenska Triathloncupen 2020 utgår.  

   
 

6. Övriga ärenden 

Inga övriga frågor.  

  

 

7. Nästa möte 

Beslutades att kommande möte skall hållas enligt följande: 
Tisdag 14 april klockan 20:00-21:00 – telefonmöte 

 

8. Mötet avslutas 

 

 

 
Vid protokollet: Ordförande: 
 

 

_______________________ _______________________ 

Ola Silvdahl Jesper Svensson 

 

 

Justeras:  

 
 

_______________________  

Jonas Hedeback 

 

 



Från: Jesper Svensson
Till: Styrelsen
Ärende: Inställt styrelsemöte
Datum: den 14 april 2020 17:46:28

Hej,

Mötet är inställt då 7 ledamöter bifallit förslaget att ställa in kvällens möte. Anders och Pär har önskat mer
information. Ria har svarat på dom flesta av frågorna Pär hade. Anders frågor om ekonomin och ev.
Konsekvenser finns att läsa i styrelsematerialet från senaste mötet.

Saknas information eller det finns frågor som behöver förtydligas är Ola den som har mest och bäst svar och
står till förfogande för förtydliganden via mail och/eller telefon.

Jag vill passa på att utrycka mitt 100% stöd till Ola och att han gör det absolut bästa för svensk triathlon i den
här extrema och extra ordinära situation svensk idrott befinner sig i och går igenom.

Denna situation kräver att vi gemensamt ställer upp och backar varandra. Allt annat vore/är otänkbart och
oacceptabelt!

Jag hoppas, önskar och tror att ni delar min bild.

//Jesper

--
This email has been checked for viruses by AVG.
https://www.avg.com
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Protokoll- styrelsemöte 

Datum: 2020-05-07 

Tid: 18:00 – 21:00 

Plats: Microsoft Teams 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Jesper Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ola Silvdahl (GS), Lotta Johansson 

(personalens representant), Oskar Djärv (aktivas representant), Lena Westman, Henrik 

Nöbbelin, Henrik Jansson, Jonas Hedeback, Anders Larsson, Ria Damgren Nilsson och 

Åsa Annerstedt. Valberedningen representerades genom Lindakatarina Ek. 

  

3. Val  

Till sekreterare valdes Åsa Annerstedt 

Till justerare valdes Henrik Jansson  

 

4. Dagordning  

Dagordningen godkännes.  

 

5. Budget 2020-05-05 Corona Ola går igenom bilaga 1.  

 

6. Arrangemang    

5.1 EM 2020- Malmö Triathlon  

Beslutades att EM i Malmö ställs in. 

5.2 SM 2020- Stockholm Triathlon 

Beslutades att SM i Stockholm ställs in. 

 

5.3 Anmälningsavgift:  Ola går igenom bilaga 2. 

Linköping: Ingen avgift betalas tillbaka med hänvisning till avtalsvillkoret om Force 

Majeure. Beslutet gäller oavsett klass.  

Stockholm: Ingen avgift betalas tillbaka med hänvisning till avtalsvillkoret om Force 

Majeure. Beslutet gäller oavsett klass.  

Malmö: Vi betalar tillbaka till age group och ger deltagarna möjligheten att efterskänka 

hel eller del av beloppet. Ingen återbetalning till motionsklassen med hänvisning till 

avtalsvillkoret om Force Majeure som de godkänt vid sin anmälan.  
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7. Verksamhetsplanering och korttidspermittering. 

Ola går igenom personalkostnader i bilaga 3.  

Det finns två parallella spår, antingen blir arrangemanget av eller inte. Det kommer 

genomföras få eller inga triathlontävlingar i sommar. Den lokala verksamheten är den 

som kommer att ske, med eller utan stöd av STF. STF skall vara stödjande lokalt och 

detta kan genomföras genom olika projekt där till exempel samverkan mellan Maja, 

Lina och Angela kan finnas med. Maja, Lina och Angela har direkta bidrag, därför 

behöver vi inte dra ner deras tjänster. 

Det kommer inte tas in någon ersättare för Üve under hennes mammaledighet. Üves 

arbetsuppgifter skall fördelas på övriga på kansliet (Lotta och Ola).  

Korttidspermittering av Ola och Lotta är inte aktuellt i nuläget. Det finns en stor risk 

att dra ner Lottas tjänst då hon är nödvändig för flera olika delar av vår verksamhet. 

Olas tjänst påverkar intäkterna, och det är för stor risk att tappa position mot RF och 

deras 500 miljoner som skall fördelas. Fokus blir nu att hålla ihop helheten inom Svensk 

Triathlon och sikta framåt.  

Diskussion förs angående möjligheten till korttidspermittering av visstidsanställda och 

bara delar av anställda. Det går att korttidspermittera delar av personal förutsatt det  

rör sig om olika tjänsteställen. Det går att korttidspermittera visstidsanställda. 

Beslut 

Beslut att för närvarande inte korttidspermittera Lotta Johansson och Ola Silvdahl.  

Beslut att korttidspermittera Per Nilbrink så att han går ner till 20% (anställd 60 %). 

Lena Westman finns tillgänglig vid behov angående korttidspermittering.  

Komplettering av Ola: Justerad version av budget skickas med protokollet.  

Paratriathlon:  

Vi har erhållit beslut om medel från Allmänna Arvsfonden som bland annat motsvarar 

2,5 heltidstjänster. Tilldelade medel är öronmärkta för det projektet. Om inte 

coronakrisen kommit hade projektet eventuellt redan kommit igång, då vi redan nu 

har tillgång till pengarna. Eventuellt kan vi få igång projektet i september. Projektet ska 

löpa under tre år. 

8. Övrigt 

Valberedningen: Lindakatarina berättar att fyllnadsval av Pär Thörnhults plats i 

styrelsen pågår och är nästan klart. Det är en manlig representant som kommer 

föreslås.  

Lotta informerar angående tävlingsdräkterna. Samarbete med Trimtex för långdistans 

2019, med möjlighet till kortdistansdräkt. Omarbetning av avtal med Tyr då de inte 

kunde erbjuda de blå/gula färgerna som vi skall ha. Trimtex har nu jobbat fram en 
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kortdistansdräkt. Samarbete med Trimtex i ca 5 år. Förhandsköp till EM, men nu blir 

det inget EM så Lotta skall ta kontakt med de som vill ha dräkten. Vi har förståelse att 

age-grouptruppen inte vill köpa dräkter och det påverkar inte budgeten som 

presenterats idag, age-groupdräkterna ligger inte med i denna budget.  

 

9. Nästa möte 

Beslutades att nästa möte hålls den 29 juni kl. 19:00.  

10. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

-----------------------------------   ----------------------------------- 

Åsa Annerstedt   Jesper Svensson 

 

 

Justerare: 

 

------------------------------------ 

Henrik Jansson 
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Besluts- och projektförteckning 
 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2020-01-25 
 

A. Beslut 

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering:    

1. Kontakta föreningarna Jonas H 2019-05-04 2020-01-25 formalisera metod 

2. Riktlinjer domare Ola 2019-09-21  

3. Utveckling event och SM, tidsplan Ola mfl 2019-09-21  + Jesper, Jonas, Lena och Åsa 

4. Arbetsgrupp ekonomi Ria mfl 2020-01-25  + Pär, Jesper och Jonas 

5. Styrgrupp EM Ola mfl 2020-01-25  + Henrik N, Jonas och Ria 

6. Nominering Ria ITU Ola 2020-01-25    

7. ST 2024 Ria 2020-01-25  + Pär 

8. Kommunikation personalärende Jesper mfl 2020-01-25  + Jonas, Lena och Henrik J 

9. S-mötens genomförande Alla 2020-01-25   
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10. Motioner - förslag svar Ola 2020-01-25 

11. Proposition Reglemente Lotta J m fl 2020-01-25    
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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). 
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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 

1. 21 september 2019 

Jesper Svensson anmäler att han gått in som delägare i företaget Aktivitus. 
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Budget 2020 - utfall per 2020-06-18 inkl. prognos helår

ÅM Budget 2020 Budget 2020
Corona 2020-05-08

Utfall 2020-06-18 ÅM Budget 2020 Budget 2020
Corona 2020-05-08

Utfall 2020-06-18 ÅM Budget 2020 Budget 2020
Corona 2020-05-08

Utfall 2020-06-18 Förväntade Intäkter 
2020-06-19--2020-12-31

Intäkter 
prognos 

totalt helår

Förväntade Kostnader 
2020-06-19--2020-12-31

Kostnader 
prognos 

totalt helår

Resultat 
prognos 

totalt helår
Arrangemang 6 700 500 1 776 786 1 068 684 6 069 500 609 082 372 905 631 000 1 167 704 695 779 650 000 1 718 684 701 640 1 074 545 644 139

Bredd & Motion 736 000 666 000 518 547 681 000 651 000 107 483 55 000 15 000 411 064 85 000 603 547 451 419 558 902 44 645

Barn & Ungdom 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 15 590 0 0 384 410 0 400 000 384 410 400 000 0

Elit 851 000 821 000 444 624 1 246 000 821 000 340 605 -395 000 0 104 019 398 000 842 624 502 019 842 624 0

Paratriathlon 0 0 0 10 000 3 300 3 204 -10 000 -3 300 -3 204 0 0 0 3 204 -3 204

Marknad 650 000 250 000 442 690 300 000 130 000 297 814 350 000 120 000 144 876 128 333 571 023 261 500 559 314 11 709

Kommunikation/Media 0 0 0 130 000 130 000 54 917 -130 000 -130 000 -54 917 0 0 70 000 124 917 -124 917

Utbildning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Omvärld 77 500 77 500 35 000 100 000 75 000 10 449 -22 500 2 500 24 551 42 500 77 500 64 500 74 949 2 551

Ledning 0 0 2 081 230 000 179 000 60 372 -230 000 -179 000 -58 291 0 2 081 124 000 184 372 -182 291

Kansli 0 0 114 062 330 000 330 000 250 172 -330 000 -330 000 -136 110 150 084 264 146 314 688 564 860 -300 714

Personal 1 252 500 1 177 500 465 937 4 384 800 3 809 149 1 636 608 -3 132 300 -2 631 649 -1 170 671 762 500 1 228 437 2 076 411 3 713 019 -2 484 582

Gemensam 3 103 800 2 038 950 1 984 721 165 000 165 000 55 723 2 938 800 1 873 950 1 928 999 719 500 2 704 221 27 164 82 887 2 621 335

Distrikt 0 0 39 860 0 0 1 925 0 0 37 935 0 39 860 37 935 39 860 0

Verksamhetens RESULTAT: 13 771 300 7 207 736 5 516 207 14 046 300 7 302 531 3 207 767 -275 000 -94 795 2 308 440 2 935 917 8 452 124 5 015 686 8 223 453 228 671
WTS avveckling 0 0 0 225 000 225 000 0 -225 000 -225 000 0 0 0 225 000 225 000 -225 000 

SUMMA/RESULTAT: 13 771 300 7 207 736 5 516 207 14 271 300 7 527 531 3 207 767 -500 000 -319 795 2 308 440 2 935 917 8 452 124 5 240 686 8 448 453 3 671

Utfall per 2020-06-18 = 2 308 440 Prognos resultat helår = 3 671

Intäkter Kostnader Netto - Intäkter minus Kostnader Prognos helår 
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Budget 2020 detalj - Intäkter 

STF
Budget 2020 Budget 2020 

Corona

2020-05-08

Utfall 2020-06-18

  

Ingående balans 1 136 311 1 136 311 1 136 311 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 450 000 525 116 525 116 

Malmö 4 000 000 314 059 340 453 

Linköping 700 500 168 411 168 411 

Malmö stöd Destination 0 650 000 0 

RF stöd - Malmö & Stockholm dialog pågår 0 0 0 

STF Tävlingar Övrigt 0 0 408 

Arrangemang Övrigt 100 000 39 200 3 816 

Sanktionsavg./Försäkring 450 000 80 000 30 480 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 135 000 65 000 62 847 

AG Tävlingar 90 000 90 000 29 700 

Bredd Övrigt 0 0 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 170 000 85 000 

TRY Triathlon 341 000 341 000 341 000 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 400 000 400 000 

Tri4fun Tävlingar 0 0 0 

Tri4fun Camp 0 0 0 

Tri4fun Koncept 0 0 0 

Utbildarutbildning 0 0 0 

Barn & Ungdom Tränarutbildning 0 0 0 

Ledarboost 0 0 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 0 0 

Elit ver 4 elit
RF Verksamhetsstöd Elit 410 000 410 000 205 000 

SOK stöd Gabriel 277 000 277 000 151 164 

Senior/U23 35 000 5 000 10 984 

Junior 5 000 5 000 0 

Ungdom 5 000 5 000 0 

Lång 30 000 30 000 30 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 2 112 

Elit Övrigt 0 0 865 

SOK stöd Frida 31 000 31 000 15 500 

SOK stöd Andreas 16 000 16 000 8 000 

SOK stöd Ida 42 000 42 000 21 000 

DSA 0 0 0 

Tränarutveckling 0 0 0 

Paratriathlon 0 0 0 

Marknad 650 000 250 000 442 690 

Kommunikation/Media 0 0 0 

Utbildning

Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld

RF stöd Projekt International 70 000 70 000 35 000 

ITU Kongress 7 500 7 500 0 

Ledning 0 0 2 081 

Kansli 0 0 114 062 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef 400 000 400 000 200 000 

SOK stöd Sportchef 125 000 125 000 62 500 

RF Verksamhetsstöd B&U 600 000 600 000 100 000 

NIU Malmö 127 500 52 500 52 500 

Tillväxtverket 0 0 50 937 

Gemensam

RF org. stöd SF 1 409 000 1 409 000 704 500 

RF komp. stöd Covid-19 0 0 710 000 

Medlemsavgifter 375 000 300 000 339 000 

Licenser 1 319 800 329 950 231 174 

Gemensam Övrigt 0 0 47 

Distrikt 0 0 39 860 

Summa intäkter 13 771 300 7 207 736 5 516 207 
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Budget 2020 detalj - Kostnader 

Budget 2020 Budget 2020 

Corona

2020-05-08

Utfall 2020-06-18

  

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 450 000 37 000 15 525 

Malmö 3 500 000 111 300 81 633 

Återbetalning Malmö AG 0 224 790 142 325 

Linköping 700 500 53 750 22 006 

STF Tävlingar Övrigt 160 000 47 432 47 952 

Arrangemang Övrigt 200 000 110 810 44 508 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 15 000 14 400 

TD/HD/TO/Domare/TK 44 000 9 000 4 556 

Bredd & motion

Playitas/Aqua 60 000 45 000 18 202 

AG Tävlingar 105 000 90 000 29 700 

Bredd Övrigt 5 000 5 000 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 170 000 0 

TRY Triathlon 341 000 341 000 59 581 

Barn & ungdom

Tri4fun Tävlingar 20 000 20 000 0 

Tri4fun Camp 120 000 120 000 0 

Tri4fun Koncept 65 000 65 000 0 

Utbildarutbildning 15 000 15 000 0 

Barn & Ungdom Tränarutbildning 50 000 50 000 0 

Ledarboost 65 000 65 000 0 

Barn & Ungdom Övrigt 65 000 65 000 15 590 

Elit ver 4 elit
SOK stöd Gabriel 277 000 277 000 65 817 

Senior/U23 260 000 62 000 34 215 

Junior 130 000 34 000 26 686 

Ungdom 100 000 92 000 3 369 

Lång 85 000 32 000 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 2 124 

Elit Övrigt 120 000 85 000 51 899 

SOK stöd Frida 31 000 31 000 0 

SOK stöd Andreas 16 000 16 000 0 

SOK stöd Ida 42 000 42 000 6 495 

DSA 150 000 150 000 150 000 

Tränarutveckling 35 000 0 0 

Paratriathlon

Utbildning Klassificerare 0 0 0 

Nationellt Tävlingsstöd 0 0 0 

Informationsmöte 0 0 0 

Egna möten 0 0 3 204 

Informationsmaterial 0 0 0 

Para Elitverksamhet 0 0 0 

Para Övrigt 10 000 3 300 0 

Marknad 300 000 130 000 297 814 

Kommunikation/Media

IT, Webb, Domäner 73 000 73 000 28 917 

STF MF/Kommunikation 57 000 57 000 26 000 

Kommunikation Övrigt 0 0 0 

Utbildning

Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld

ETU President meeting 9 000 9 000 10 449 

ETU Kongress 14 000 14 000 0 

SOK Årsmöte 3 700 3 700 0 

ITU Grand Final 12 000 12 000 0 

ITU Event 9 000 9 000 0 

ITU Kongress 18 300 18 300 0 

Omvärld Övrigt 0 0 0 

ETU EM Malmö 9 000 9 000 0 

OS Tokyo 25 000 0 0 

RF Möten 0 0 0 

Ledning

Årsmöte 69 000 69 000 38 657 

Styrelsmöten 110 000 80 000 17 315 

Ledning Övrigt 51 000 30 000 4 400 

Kansli 330 000 330 000 250 172 

Personal inkl. Övrigt 4 384 800 3 809 149 1 636 608 

Gemensam 165 000 165 000 55 723 

Distrikt 0 0 1 925 

Summa kostnader 14 046 300 7 302 531 3 207 767 

VERKSAMHETENS RESULTAT -275 000 -94 795 2 308 440 

WTS AB**** -225 000 -225 000 -225 000 

ÅRETS RESULTAT -500 000 -319 795 2 083 440 

Utgående balans 636 311 816 516 3 219 751 

**** Max kostnad.  Viktigt att notera att intäkterna 
2012-2017 balanserar denna kostnad.



Informationsunderlag 

Styrelsemöte: 2020-06-29 

Verksamhetsområde: Arrangemang 

Författare: Ola Silvdahl 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

Digitala Arrangörsmöte 

Under våren har fem digitala arrangörsmöten genomförts. Det har varit bra 
uppslutning och deltagarna har varit mycket positiva. På mötena informerar vi 
varandra och reder ut gemensamma frågor. Deltagarna ser gärna att vi fortsätter 
arbeta med formatet även framöver, vilket vi naturligtvis hörsammar.  

Utifrån diskussionen under de digitala mötena, har vi tillsammans med 
arrangörerna beslutat att gemensamt se över frågan om sanktionsansökningarna 
och planering av kommande års kalender under höst 2021.  

Inställda tävlingar 
Som alla noterat så innebär situationen med corona och bland annat förbudet 
mot att samla mer är 50 personer till en offentlig tillställning, att i princip alla 
sommarens tävlingar är inställda. Vi avvaktar besked från ett antal arrangörer, 
men signalen från polismyndigheten är att 50 gränsen med stor sannolikhet 
kommer att gälla året ut. 

Force majeure 
Undertecknad har arbetat mycket med frågan om force majeure och möjligheten 
för arrangörer att ha villkor som begränsar skyldighet att återbetala hela 
anmälningsavgiften, vid inställt lopp på grund av händelse som ligger utanför 
arrangörens kontroll. Sådana villkor är en nödvändig förutsättning för att 
lopp/tävlingar skall kunna bedrivas. Konsumentverkets linje var/är att sådana 
villkor är oskäliga och därför ogiltiga. Dock har ARN nu avgjort frågan i lopp där 
villkor gav arrangören rätt att återbetala 50 % av anmälningsavgiften. Varken att 
ställa in lopp eller att tjäna pengar på inställda lopp ligger i arrangörernas 
intresse, men det är dels viktigt att möjligheten finns till villkoren, dels viktigt att 
kommunicera tydligt om varför och hur ekonomin ser ut avseende arrangemang. 

/ Ola Silvdahl 



Beslutsunderlag – SM-arrangörer 2021 

Styrelsemöte: 29 juni 2020

Ämne: SM-arrangörer 2021 

Från: Üve Hillep, arrangemang 

Förslag till beslut 

a) Beslutades att SM på långdistans inte hålls 2021.

b) Beslutades att SM på medeldistans 2021 tilldelas Vansbro Triathlon (arrangör
Vansbro AIK Simklubb).

c) Beslutades att SM olympisk 2021 tilldelas Stockholm Triathlon (arrangör STF
tillsammans med medlemsföreningar, enligt plan 22 eller 29 augusti).

d) Beslutades att SM sprint och stafett 2021 tilldelas Linköping Triathlon (arrangör
STF och IK NocOut, samt övriga medlemsföreningar, enligt plan 6 juni).

Information 

SM Duathlon den 1.maj 2021 är beslutat sedan tidigare. Arlandacity Duathlon, 
arrangör Väsby Triathlonklubb. 

Underlag 

De flesta internationella mästerskap är inte spikade per idag. Det som finns klart 
per idag är: 

• OS period 23/7-8/8 2021
• ITU Multisport World Championships period 3-7/9 2021

Långdistans: 
Inga inkomna. Inget SM långdistans 2021.  
Idag finns det två långdistanstävlingar i Sverige per idag, IM Kalmar i Kalmar och 
Laponia Triathlon i Gällivare. 
Det finns många delar att ta hänsyn till av arrangerandet av SM tävling med bla: 



- Alla ska kunna vara med = rimlig kostnad
- Det ska gå att anmäla sig fram till 10 dagar innan tävlingen

Medeldistans: 

Ansökan har varit möjlig hela året och en extra öppning gjordes under maj månad 
18-31 maj 2020. Enligt överenskommelse med arrangören förlängdes
ansökningsdatum till 5 juni 2020. Informationen om att söka SM på medel 2021:

• Info på arrangörsmötet den 5/5 (samtliga arrangörer) och 18/5 (medel- och
långdistans arrangörer)

• mailades till alla medeldistans arrangörer 18/5
• Info på STFs hemsidan samt på sociala medier 18/5

Två ansökningar har inkommit in, Vansbro Triathlon, se bilaga 1 och Karlstad 
Triathlon, se bilaga 2. 

VANSBRO KARLSTAD 
Datum: 4/7 alt 3/7 Datum: 5/9 alt 13/6 
Arrangör: Vansbro AIK Simklubb Arrangör: Capa Sweden 
Tävlingen har haft SM status under 
2016, 2017 samt 2020.  

Har sökt SM på medeldistans inför 2019 
och 2020. 

Max antal på medel - inga 
begränsningar 

Max antal på medel - 400 personer 

Tävlingen kommer att gå under 
Challange Family under 2021. 

Statistik på antal deltagare i tävlingsklasser på medeldistans: 
2016 = 426 (Vansbro) 
2017 = 330 (Vansbro) 
2018 = 269 (Tjörn) 
2019 = 231 (Sala) 
2020 = 312 totalt inkl motion anmälda per 19/5 2020, värt att notera att anmälningar har 
stannat upp när Corona slog till (Vansbro) 

Vi ser att antal anmälda har sjunkit med åren, men ett max antal på 400 personer 
kav vara något lågt för att säkra att samtliga får plats. I dialog med arrangören kan 
max antalet justeras något. 

Vansbro kommer med allra största sannolikhet att få ställa in sitt arrangemang 
2020 p.g.a. Covid-19 och med detta är det inte mera n rättvist att Vansbro får SM 
2021.  



Olympisk distans 
SM Olympisk distans skulle gått under Stockholm Triathlon den 23.augusti 2020. 
Men tävlingen har blivit inställt p.g.a. Covid-19.  

Tävlingen har funnits i många år har stora möjlighet att ta emot många deltagare. 
Tävlingen kommer att vara en non drafting tävling.  

Inga andra ansökningar har inkommit. 

Sprint distans + SM-Stafett: 
Det finns 2st ansökningar: 

• Linköping Triathlon
• Gotland Triathlon

Linköping Triathlon skulle vara värd för SM i Sprint och Stafett den 7 juni 2020 men 
tävlingen blev inställt p.g.s. Covid-19 och bör därmed få SM 2021. 
Linköping Triathlon är en tävling inom STC med stabil och mycket erfaren 
tävlingsledning. Tävlingsledning har stora erfarenheter av drafting tävling samt SM 
arrangemang allmänt.  

Gotland Triathlon är en tävling med höga mål. Arrangören sökte SM även till 2020. SM-
sprint + Stafett är en drafting tävling och arrangören har haft som mål att genomföra 
drafting tävling sedan år ett, men hittills har drafting distanserna blivit inställda 
samtliga år. Arrangören planerar en cykelbana på 2,5km varv som innebär 8 varv. 
Bedömning att en sprint bana bör vara 5km varv av pga säkerhet och rättvisan med 
tanke på antal deltagare enligt tidigare genomföranden. För många startande blir 
varvade och det blir trångt på banan för deltagare samt domar MC att vistas på 
samtidigt på den tekniska bana som det ser ut att vara. Delar av banan är smala som 
försvårar en klunga att passera en annan klunga. 
Arrangören skulle få en möjligheter att kunna genomföra en drafting tävling under 
2021 och även titta över längden på cykelbanan som bör vara längre än 2,5km varv. 

Antal startande 2019 = 29 damer, 48 herrar senior + junior + ungdom. Från 2019 slogs 
senior, junior och ungdom 16-17 år ihop för mera rättvisa förutsättningar även för våra 
duktiga ungdomar och juniorer som har hög nivå bland seniorer. 

Duathlon: 
Beslutat sedan tidigare. 

/ Üve Hillep, ansvarig arrangemang 
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F1

Arrangörs uppgifter

Tävlingens namn Vansbro Triathlon

Arrangör förening/bolag Vansbro AIK Simklubb

Adress Järnavägen 14

Organisationsnummer 802440-8927

Ort Vansbro

F2

Tänkt datum för tävling

Datum alt 1 04/07/2021 ,
Datum alt 2 03/07/2021

F3

Distanser

Vi erbjuder även andra distanser

F4

Övriga distanser

Olympisk distans (1500-40-10)

F5

Klasser på medeldistans

Senior från 18 år (SM klass),

Master 35-39, 40-44 osv (RM klasser),

Motion

#1#1
FULLSTÄNDIGFULLSTÄNDIG

Insamlare:Insamlare:   Web Link 1 Web Link 1 (Webblänk)(Webblänk)
Påbörjad:Påbörjad:   den 19 maj 2020 14:30:53den 19 maj 2020 14:30:53
Senast ändrad:Senast ändrad:   den 19 maj 2020 15:35:02den 19 maj 2020 15:35:02
Nedlagd tid:Nedlagd tid:   01:04:0901:04:09
IP-adress:IP-adress:   155.4.226.18155.4.226.18

Sida 1

Sida 2: Distanser och klasser

Sida 3: Tillstånd 
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F6

Vi har ansökt/kommer att ansöka tillstånd från ...

Länsstyrelsen ,

Polisen ,

Kommunen

F7

Prispengar

JA, vi kommer att erbjuda prispengar till seniorklasser
(dam och herr)

F8

Prispengar

JA, vi har förstått att prispengar ska vara lika mellan kön

F9

Priser

NEJ, vi kommer inte att ha priser för masterklasser

F10

Kommentar

Vi har inte bestämt än om priser i masterklasser

F11

Antal anmälda på medeldistans tidigare åren

Ange antal anmälda 2018 397

Ange antal anmälda 2019 367

Ange antal anmälda 2020 just nu 312

F12

Finns det några begränsningar på antal deltagare ni kan
ta emot på medeldistans? Om ja skriv även antal.

NEJ

F13

Kan ni ta emot anmälningar fram tom 10 dagar innan
tävlingen? (Förslaget till årsmötet 2020 är att ändra från
10 dagar innan till 14 dagar innan)

JA

Sida 4: Prispengar och priser

Sida 5: Anmälan

Sida 7: Bilagor
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F14

Bilagor (bocka i vilka bilagor har ni klart och kommer att
maila in)

Karta över tävlingsarena

F15

Kontaktperson

Förnamn Clas

Efternamn Björling

Ansvarsområdet (ex. tävlingsledare, klubbkontakt mm) Tävlingsledare

E-postadress clasbjorling@hotmail.com

Mobilnummer 0703558037

F16

Faktura uppgifter

Organisation Vansbro AIK Simklubb

Faktura markering SM 20201

Fakturaadress (e-mail) ekonomi@vansbrosimningen.se

F17

För att säkerställa säkerhetsnivån på tävlingar är det ett
krav att skicka in en krisplan senast 2 månader innan
tävlingen går av stapel. Ni kan använda er
egen beredskapsplan eller använda mallen som finns att
ladda ned på www.svensktriathlon.org.

Vi har förstått och har egen krisplan

Sida 8: Kontakuppgifter
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Arrangörs uppgifter

Tävlingens namn Karlstad Triathlon

Arrangör förening/bolag Capa Sweden

Adress Gösvägen 22

Organisationsnummer 556982-2470

Ort Hammarö

F2

Tänkt datum för tävling

Datum alt 1 05/09/2020 ,
Datum alt 2 13/06/2020

F3

Distanser

Vi erbjuder även andra distanser

F4

Övriga distanser

Olympisk distans (1500-40-10),

Sprint distans (750 (400)-20-5)

F5

Klasser på medeldistans

Senior från 18 år (SM klass),

Master 35-39, 40-44 osv (RM klasser),

Motion

#2#2
FULLSTÄNDIGFULLSTÄNDIG

Insamlare:Insamlare:   Web Link 1 Web Link 1 (Webblänk)(Webblänk)
Påbörjad:Påbörjad:   den 4 juni 2020 19:20:57den 4 juni 2020 19:20:57
Senast ändrad:Senast ändrad:   den 5 juni 2020 13:47:00den 5 juni 2020 13:47:00
Nedlagd tid:Nedlagd tid:   18:26:0318:26:03
IP-adress:IP-adress:   83.249.248.23983.249.248.239

Sida 1

Sida 2: Distanser och klasser

Sida 3: Tillstånd 
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F6

Vi har ansökt/kommer att ansöka tillstånd från ...

Länsstyrelsen ,

Polisen 

F7

Prispengar

JA, vi kommer att erbjuda prispengar till seniorklasser
(dam och herr)

F8

Prispengar

JA, vi har förstått att prispengar ska vara lika mellan kön
,

Vi är osäkra på vad som gäller angående prispengar

F9

Priser

JA, vi kommer att ha priser för masterklasser

F10

Kommentar

Svaranden hoppade över denna fråga

F11

Antal anmälda på medeldistans tidigare åren

Ange antal anmälda 2018 53

Ange antal anmälda 2019 60

F12

Finns det några begränsningar på antal deltagare ni kan
ta emot på medeldistans? Om ja skriv även antal.

400
Max antal :

F13

Kan ni ta emot anmälningar fram tom 10 dagar innan
tävlingen? (Förslaget till årsmötet 2020 är att ändra från
10 dagar innan till 14 dagar innan)

JA

Sida 4: Prispengar och priser

Sida 5: Anmälan

Sida 7: Bilagor
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F14

Bilagor (bocka i vilka bilagor har ni klart och kommer att
maila in)

Tävlingsbanor - ska bifogas (vid avvikelse från distanser
över 2% ska dispens ansökan bifogas i samband med
ansökan)
,

Karta över tävlingsarena

F15

Kontaktperson

Förnamn Pär

Efternamn Johansson

Ansvarsområdet (ex. tävlingsledare, klubbkontakt mm) Tävlingsledare

E-postadress par@karlstadtriathlon.se

Mobilnummer 076-2927177

F16

Faktura uppgifter

Organisation Capa Sweden

Faktura markering Capa Sweden

Fakturaadress (e-mail) par@karlstadtriathlon.se

F17

För att säkerställa säkerhetsnivån på tävlingar är det ett
krav att skicka in en krisplan senast 2 månader innan
tävlingen går av stapel. Ni kan använda er
egen beredskapsplan eller använda mallen som finns att
ladda ned på www.svensktriathlon.org.

Vi har förstått och har egen krisplan,

Vi har förstått och kommer att använda oss av
mallen för krisplan på www.svensktriathlon.org

Sida 8: Kontakuppgifter
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-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Åsa Grönlund <tavlingsledare@gotlandtriathlon.se>
Skickat: den 23 mars 2020 11:32
Till: styrelse@svensktriathlon.org; styrelsen@svensktriathlon.org
Kopia: Üve Hillep <uve.hillep@svensktriathlon.org>; Svenska
Triathlonförbundet <info@svensktriathlon.org>
Ämne: Ansökan om a- arrangera SM/RM på Gotland

Hej hej,

Härmed söker Gotland Triathlon SM/RM i Sprint samt SM i Stafe- för 2021.
Bifogat finns ansökan och bansträckningar.

Tävlingen är tänkt a- hållas 19 juni 2021 och sank;on för tävlingen kommer
skickas in under dagen. I det materialet finns a- ;llgå krisplan, ;dsplan
och bansträckningar för alla Gotland Triathlons klasser. Och a- vi är
intresserad av a- hålla paraklass.

I samband med a- vi sökt eaer vilken sank;onsavgia som gäller kan vi
notera a- det inte finns något förslag om just sank;onsavgiaer för
2021 i årsmöteshandlingarna.

Sköt om er!

--
Vänligen,

Åsa Grönlund
Tävlingsledare
Gotland Triathlon
0768-087288

mailto:tavlingsledare@gotlandtriathlon.se
mailto:styrelse@svensktriathlon.org
mailto:styrelsen@svensktriathlon.org
mailto:uve.hillep@svensktriathlon.org
mailto:info@svensktriathlon.org


2020-03-22 

Ansökan om SM/RM i Sprint samt SM Stafett 2021 

Tävlingens namn: Gotland Triathlon 
Plats: Gotland 
Datum: 19 juni 2021 

Distanser/klasser 
SM Senior (20 år och uppåt): Sprint – drafting, strandstart 
SM Junior (18-19 år): Sprint – drafting, strandstart 
SM Ungdom (16-17 år): Sprint – drafting, strandstart 
SM Stafett: 265 m simning, 6 km cykling, 1,2 km löpning – drafting, vattenstart 
RM Masters: Sprint – non drafting, strandstart 

Tävlingsorganisation i Gotland Triathlon 
Ordförande i Slite Sportklubb, tävlingsledare, projektledare och kontaktperson: 
Åsa Grönlund  
0768-08 72 88   
tavlingsledare@gotlandtriathlon.se 

Organisationen består av medlemmar i Slite Sportklubb samt det övriga lokala föreningslivet.  
Tävlingsorganisationen har kompetens, ambition och vilja att driva en SM-tävling där berörda 
myndigheter, Region Gotland, det lokala näringslivet, media och våra samarbetspartners står bakom 
ansökan till SM/RM 2021. 

Viktiga roller 
Tävlingsledare Åsa Grönlund, har gått ITUs utbildning Event Manager och har tidigare erfarenhet av 
att arrangera SM inom Svenska Triathlonförbundets verksamhet 2014-2017. 
Banchef Fredrik Hartman, tidigare tävlingsledare i Örebro Triathlon.  
Cykelansvarig Johan Hansson, tidigare i tävlingsledningen för Örebro Triathlon och utbildad TO. 
Tekniskt konsult Gunilla Bergström, Sverige högst rankade TO med Level 2 utbildning. 

mailto:tavlingsledare@gotlandtriathlon.se
mailto:tavlingsledare@gotlandtriathlon.se


Kartor till SM/RM
Gotland Triathlon 2021



Placering av event- och växlingsområde finns på 
den s k Cirkusplatsen i Slite, Gotland

Slite Strandby
med boende, växlings- och eventområde

Slite Strandby - eventområde 



Simbana 750 m (gul markering) läggs på 
befintlig bana (motionärer). 

Strandstart.

Simning – SM, JSM, USM, RM



Simbana 265 m
Vattenstart.

Simning – SM Stafett



Cykelbana 2,5 km, dvs. 8 varv

Stängda gator.

Cykling – SM, JSM, USM (drafting)



Cykelbana (drafting) 3 km/varv, dvs 2 varv

Stängda gator.

Cykling – SM Stafett (drafting)



RM
Cykelbana (non-drafting) 6,65 km/varv, 
dvs 3 varv.

Körfält avstängt för andra trafikanter än deltagarna.

Slite Strandby
med boende, växlings- och eventområde

Cykling – RM (non drafting)



RM
Löparbana - 2,5 km, dvs 2 varv 

SM, JSM, USM, 
Löparbana – 1,25 km (gula markeringen utgår), 
dvs 4 varv

SM Stafett
Löparbana – 1,2 km (gul markering utgår och 
5 m justeras med hur vi lägger tidtagningen)

Löpning – RM, SM, JSM, USM, SM Stafett



Beslutsunderlag – Svenska Triathloncupen 2021 

Styrelsemöte: 29 juni 2020

Ämne: Svenska Triathloncupen 2021 

Från: Üve Hillep, arrangemang 

Beslut 
Beslutades att STC består av 3 deltävlingar 2021, Hallsta Triathlon, Linköping Triathlon 
och Stockholm Triathlon.  

Underlag 

Hallsta Triathlon helgen 29-30 maj 
Arrangör: Mälardalens Triathlonklubb 
Distans: Supersprint x 2 med jaktstart, drafting 
Klasser: Samtliga STC klasser 

Linköping Triathlon 6.juni 
Arrangör: Svenska Triathlonförbundet 
Distans: Sprint, drafting 
Klasser: Samtliga STC klasser 

Stockholm Triathlon 22 alt 29.augusti 
Arrangör: Svenska Triathlonförbundet 
Distans: Olympisk, icke drafting 
Klasser: Samtliga STC klasser 

Hallsta Triathlon ingick i STC under 2020 som nytt inslag med nytt koncept samt med en 
arrangör utanför STF arrangemang. Tyvärr blev hela STC, lika så Hallsta inställt p.g.a. 
Covid-19. Med detta är förslaget att ha samma upplägg 2021 och utvärdering av det nya 
upplägget inom STC kan göras efter genomförandet. 

/ Üve Hillep, arrangemang 



 

    
   

Informationsunderlag  

Styrelsemöte: 2020-06-29 

Verksamhetsområde: Bredd 

Författare: Ola Silvdahl 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 
 
TryTriathlon 

Projektet TryTriathlon är i full gång och flera medlemsföreningar deltar. 
Projektet drivs av Maja Carlsson som är anställd projektledare 50% (Maja är 
dessutom ansvarig för kommunikation – hemsidor och sociala medier 50 %). 
Projektet finansieras med stöd från RF och Svenska Spel inom ramen för 
idrottens satsning Framåt för fler i rörelse. 
 
Triathlon hos dig 
Triathlon för dig är namnet på de aktiviteter som ersätter våra ordinarie 
tävlingar som ställs in på grund av Corona. Utifrån antagandet att vår (och hela 
idrottsrörelsens) huvuduppgift enkelt beskrivet är att skapa fysisk aktivitet och 
möte mellan människor, behöver vi vända en utmaning till en möjlighet 
anpassa oss. Skapa inspiration till att röra sig, och att skapa mötesplatser. I den 
nya situationen blir mötet i större utsträckning lokalt och digitalt. 
 
Givet dessa utgångspunkter har vi skapat en digital mötesplats där 
virtuella/lokala lopp ersätter vår tävlingskalender under sommaren. 
Tillsammans med Jogg arbetar vi om tri.se. I stället för att genomföra Bokenäs 
Triathlon i Bokenäs, gör du det i Falun, Alingsås eller Stockholm etcetera. 
Deltagarna kan anmäla sig som vanligt på siten vi tar fram, och genomför sedan 
tävlingens distanser lokalt på aktuell dag med sina kamrater. De registrerar sina 
tider med gps-fil eller manuellt. Det är ingen anmälningsavgift, men deltagaren 
kan om den vill swisha en valfri summa till den förening som skulle arrangerat 
den helgen, men som blivit tvungen att ställa in sin tävling. Vi skall inte 
premiera prestation, med tanke på säkerhet och svårigheter att ha rättvisa 
förutsättningar. Bärande är glädjen att mötas och att röra på sig, samt att sätta 
det i ett (vårt) sammanhang. På siten skapar vi verktyg för dialog, pep, 
kommunikation och erbjudanden. 
 
/ Ola Silvdahl 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2020-06-29  

Verksamhetsområde: Barn och Ungdom 

Författare: Lina Hörnbäck 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Inom barn- & ungdomsverksamheten fortsätter arbetet med att skapa samverkan 
och utbyte med våra föreningar och oss som förbund. Den nya tri4fun hemsidan har 
publicerats och uppdateras ständigt med nyheter och information. Ett digitalt 
idrottscafé har etablerats där våra föreningar bjuds in med syfte att dela information, 
ställa frågor och ha ett utbyte av erfarenheter föreningar emellan. Det digitala 
idrottscaféet som mötesplats planeras att genomföras ca 1 gång/månad.  
Under sommaren kommer föreningsbesök genomföras både i samband med läger, 
dagsaktiviteter och projektet Try triathlon. Framåt planeras även en barn & 
ungdomstränarutbildning, inbjudan kommer publiceras inom kort. Utifrån 
folkhälsomyndighetens riktlinjer ser vi även över möjligheterna att genomföra 
höstens ledarkonferens planerad till den 13–15 november. 
 
/ Lina Hörnbäck 
Barn & Ungdomsansvarig 
 
 



 
 

  
   
Informationsunderlag - Elit  

Elitkommittémöte: 2020-06-17 

Verksamhetsområde: Elit 

Författare: Angela Fox 

 

Information om perioden 2020-04-19 till 2020-06-17 

 
Rekrytering NIU tränare till Malmö 
Lina Hörnbäck har tagit över som ansvarig för Svenska Triathlonförbundets barn och 
ungdoms verksamhet och vi behöver därför rekrytera en ny tränare till tjänsten som NIU 
tränare i Malmö. Annonsen för tjänsten i specialidrott, triathlon ligger ute på vår hemsida 
och har även skickats ut i vårt nyhetsbrev. Sista dag för ansökan är 2020-06-30. 
  
SOK  
I mitten av juni besökte SOKs sportchef och Angela Motala för att träffa Andreas Carlsson, Frida Nöu 
och tränarna. I samband med besöket hade vi även en träff med Gabriel Sandör i Linköping. Fokus för 
besöket var att stämma av hur de aktiva mår, hur träningen går och att uppdatera deras individuella 
planer för året, utefter rådande situation kopplat till COVID-19 och utefter behov tillsammans med 
deras tränare. 
 
STF Tränarmöte 
Sedan mars månad har jag kontinuerliga tränarmöte tillsammans med våra verksamma elittränare. I 
detta team ingår Magnus Johansson (DSA, Falun), Tomas Seco (NIU, Umeå), Annie Andersson (NIU, 
Falun), Joachim Willén (RIG, Motala), Marcus Wernström (RIG, Motala), Lina Hörnbäck (NIU, Malmö) 
och Rasmus Andersson (NIU, Väsby). Under perioden som varit har vi haft tre möten tillsammans, där 
nästa möte är planerat till 18 juni. Fokus för våra möten är att stämma av nuvarande status i respektive 
miljö, hur tränare samt deras aktiva mår, information och planering för elit, utveckling av 
gemensamma aktiviteter samt att arbeta med strategier, riktlinjer eller dokument som behövs för 
verksamheten. Målsättning är att ha en tätare dialog, bättre kommunikation och att vi blir ett tightare 
team som kan hjälpas åt med allt från utveckling för elit till den dagliga verksamheten.  
 
En tävling i veckan 
Vi har nu avslutat En tävling i veckan efter nio veckor med tävlingar på hemmaplan. Tävlingen var riktad 
till tävlingsidrottare (även andra idrotter) mellan 13-34 år och totalt har vi haft 120 anmälda deltagare 
och runt 75 aktiva som har lämnat in resultat varje vecka. Varje måndag har deltagarna fått ut en 
instruktion om veckans tävling, där de sedan har haft en vecka på sig att ”tävla” på hemmaplan och 
rapportera in veckans resultat varje söndag. Varje vecka har de aktiva fått poäng i den totala cupen, 
där vi publicerat topp 3 i resultat och topp 5 i cupen på Instagram. Tävlingen har varit en succé i många 
föreningar, för våra aktiva och för att rekrytera andra idrottare till att prova på triathlon. För våra NIU 
elever har det varit avgörande i motivationen att träna på hemmaplan när skolorna stängt ner all 
träningsverksamhet kopplat till COVID-19. Från vecka 24 kan de aktiva fortsätta tävla i #triathlonhosdig   
 
 
 
 



 
 

  
   
Internationella tävlingar 
ETU kallade samtliga förbund till möte den 4 juni och 30 förbund var närvarande. Fokus för mötet var 
att presentera nya datum för planerade tävlingar 2020 (från 15 augusti), deadline för beslut för alla 
tävlingar, utdelning av prispengar till elit och att ha dialog med samtliga förbund. Inför mötet skickade 
ETU ut en undersökning kopplat till mästerskap, där 75% kommer skicka ett landslag till EM på olympisk 
distans samt junior EM och 85% till ett ungdoms EM 2020. Många nationer ser det som viktigt att 
komma igång att tävla under hösten, givet att vi kan resa och göra säkra tävlingar. I dagsläget har flera 
nationer möjligheter att arrangera tävlingar för upp till 1000 personer.  
 
Samling för ELIT   
Som ersättning för uteblivna mästerskap planerar vi någon form av samling för elitaktiva (ungdom, 
junior, senior) under senare delen av sommaren. Det kommer självklart att ske utefter de restriktioner 
som gäller. Vår tanke är att hitta en plats som är säker (gärna avspärrad, t ex ett regemente eller flygfält 
eller område som har ett tillstånd för en inställd tävling) och då kan vi genomföra nya format av korta 
testlopp eller ”tävlingar".  
 
Planerade aktiviteter framåt 

• 18 juni Tränarmöte med våra elittränare 
• 25-26 juni kommer vi erbjuda tester på Bosön för 4 elitaktiva som bor i regionen och 

som själv uttryckt att de vill ha en uppföljning. VI kommer då göra tester i cykel och 
löpning (tröskeltest + VO2max).  

• I augusti planerar vi för någon form av samling för elit 
 
 
 
/Angela Fox 



 

    
   

Informationsunderlag  

Styrelsemöte: 2020-06-29 

Verksamhetsområde: Para 

Författare: Ola Silvdahl 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 
 
Projekt Para - arvsfonden 

Då Corona gav alla förändrade förutsättningar kommer planerad projektstart 
att förläggas till sept/okt 2020.  
 
De beviljade medlen erhålls i tre år från det att projektet startar. 
  
/ Ola Silvdahl 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2020-06-29  

Verksamhetsområde: Para 

Författare: Henrik Jansson 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Henrik Jansson har haft kontakter med Gotland triathlon angående paraklass vid 
deras tävling 2021. Diskussionerna kommer att fortsätta om vilket stöd STF kan 
lämna och vad de önskar. 
 
Utlysande av tjänster för projektanställningarna i projektet Triathlon för alla planeras 
under sommaren.  
 
 
/ Henrik Jansson  
 

 
 



 

    
   

Informationsunderlag  

Styrelsemöte: 2020-06-29 

Verksamhetsområde: Marknad, media och kommunikation 

Författare: Ola Silvdahl 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 
 
Givet att de arrangemang som är vår största del i partnerskapen ställs in på 
grund av corona, förs en bra dialog med våra partner.  Dels hur vi kan göra det 
bästa av situationen givet nya förutsättningar, dels hur vi från alla håll 
säkerställer att alla går igenom den prövning så oskadade och starka som 
möjligt.  
 
Som i alla kriser handlar det mer om vad kan jag/vi göra för dig/er, än tvärt om. 
Det är i svårighet som alla relationer prövas.  
 
Utifrån den grundsynen och dialogen arbetar vi tillsammans med våra partner 
oss igenom sommaren, för att under augusti/september summera status och 
framtid. 
 
Maja har ansvar för kommunikation på hemsidor och sociala medier och har 
snabbt kommit in i arbetet. 
 
 
/ Ola Silvdahl 



 

    
   

Informationsunderlag - Omvärld  

 

Styrelsemöte: 2020-06-29  

Verksamhetsområde: Omvärld 

Författare: Ria Damgren Nilsson 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
ITU  
Styrelsen har under våren haft möten varje vecka, men har nu gått tillbaka till 
månadsvisa möten.  
 
Kongressen planeras som tidigare nämnt till slutat av november i Paris. Det förbereds 
att eventuellt köra en hybrid variant, där delegaterna endera är på plats i Paris alt 
medverkar digitalt. Inget klart ännu men arbete pågår med att förbereda för att 
kongressen ska kunna genomföras på ett positivt och bra sätt, samt att vi ska kunna 
genomföra valen till styrelsen och alla kommittéer i enlighet med stadgarna.  
 
ITU har en ambition att försöka genomföra en miniserie för eliten, med tre WTS 
deltävlingar. Men allt beror förstås på Covid 19 situationen i världen.  
Frågan om vi kan få till ett VM är också på bordet, men även det är skrivet i 
stjärnorna. Som tidigare nämnt är den olympiska kvalificeringen stoppad och inga 
beslut tagna ännu när den kan komma igång igen. Allt beror på den globala 
situationen. Tanken är att när den kommer igång, ska innehålla de antal tävlingar 
som återstod, när allt stoppades i mars. Vi håller förstås tummarna för att Gabriel ska 
kunna kvala till OS på ett säkert och bra sätt.  
 
Arbete med att ta fram en ny logotype pågår.  
 
Marisol Casado, stärker sin position inom IOK. Nu utsedd att ingå i 5 olika 
kommissioner. Hon är den enda kvinnliga ordföraren inom sommar olympiska 
idrotter. En oerhört fint ledare och förebild för vårt internationella förbund.  
  
ITU är top 10 inom alla sommar olympiska idrotter, när det gäller god förvaltning 
(good governance). Vi anses även vara en förebild i avseende på bestraffnings beslut, 
procedurer för intressekonflikter, kontrakt med regioner samt fördelning av 
utvecklingsmedel samt uppföljning av dessa. Även resursfördelning till Paratriathlon 
och datasäkerhet. Vi ska alla känna stolthet att vår idrott är bland de bästa på global 
nivå.  
 
ETU  
Extra kongress planeras den 29 juni, för att godkänna årsbokslutet som enligt 
stadgarna ska godkännas senast sista juni. Ordinarie kongress planeras till den 27-30 
augusti i Tartu Estland, där ETU planerar att även arrangera EM på Olympisk distans.  



 

    
   

 
 
 
SOK  
Precis som för alla andra, får SOK planera om sin verksamhet, med fokus på 
förberedelser inför olympiska spelen i Tokyo 2021.  
 
SOK gör nu en långsiktig satsning på ett 20 tal talanger i skridsko, curling, skidskytte 
och kälksport. Satsningen är med sikte på OS 2026 och 2030. Fler talanger från fler 
grenar ska få bättre möjligheter till bra träning och special satsningar. Projektet kallas 
Olympisk Offensiv och är tänkt som en förberedande satsning för unga lovande 
idrottande som på sikt kan ta plats i SOK:s Topp & Talang program.  
 
Riksidrottsförbundet 
RF har nu tagit beslut om hur fördelningen av de första 500 miljonerna för perioden 
fram till sista juni ska se ut. STF var en av SF:s som fick en summa ur potten. Nu har 
RF begärt ytterligare 500 miljoner av regeringen för att kompensera andra delen av 
sommaren aktiviteter.   
 
Vidare har RF tillsammans med några SF, däribland triathlon samt några stora 
motionslopp drivit frågan som rör force major, som Ola beskriver i ditt underlag. 
Detta är en viktig grundläggande fråga för idrottsrörelsen.  
 
Kultur & idrottsministern Amanda Lind, är utsedd att ingå i styrelsen för WADA. En 
viktig och ansvarsfull roll, som förstås är betydelsefull för Svensk Antidoping.  
 
Arbetet med en mer oberoende svensk antidopingorganisation fortsätter, och ska 
vara klar vid årsskiftet 2020. Återkommer under hösten hur den är tänkt att se ut.  
  
 
Kommande aktiviteter:  
2 juli prel     ITU Communication group Ria 
3 juli prel     ITU Technical Committee Ria  
14 juli prel   ITU Communication group Ria  
16 Juli           ITU EB möte  Ria 
24  prel aug ITU EB möte Ria    
27-30 aug.  ETU kongress, Tartu Jesper, Ola, Ria  
31-1 sept       SOK möte Ria  
 
 
/ Ria Damgren Nilsson  
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Ang arbetsmiljön och situationen inom Svenska Triathlonförbundet 

Vi lever i dag en konstig och ovanlig värld som ingen någonsin skulle tänka att vi skulle få uppleva. 

Många av oss drabbas av rådande pandemi så som sjukdom, arbetslöshet, umgängesbegränsningar 

och andra personliga tragedier. 

Vi inom idrottsvärlden har under våren och sommaren helt fått ställa om vårt arbete för att aktivera 

medlemmar och utövare av sporter som vanligtvis utövas i grupp. Alla tävlingar i gruppform har 

ställts in och många har istället fått utöva sin tävlings och träningsform enskilt. Det har givet en 

kreativitet och ett nytänkande hos många organisationer inte minst i vår egen. 

För oss i triathlonförbundet har omställningen varit enorm. Alla tävlingarna har ställts in, 

träningsläger har flyttats eller omorganiserats, RIG och NIU har haft hemundervisning och 

”hemträning”, Parasatsningen har flyttats fram och mycket mer. Trots detta har vi alla fortsatt 

arbetet med utvecklingen av sporten bland annat egen digitala aktiviteter som ”En tävling i veckan” 

och ”Triathlon hos dig”. Dessutom har behov av stöttning och hjälp till medlemsföreningar, RIG och 

NUI-elever, elit-triathleter med flera ställt extra stora krav på vår organisation. 

Klimatet inom svensk triathlon har hårdnat och arbetsmiljön för oss anställda har under det senaste 

dryga året allvarligt försämrats bl. a. på grund av personliga påhopp och trakasserier samt nu senast 

den anonyma gruppens agerande. Detta påverkar oss dagligen med ständig rädsla över vem de skall 

ge sig på nästa gång och vilka ny ogrundade och falska anklagelser de skall sprida inom svensk 

triathlon och övriga världen. Detta gör att vi känner oss begränsade och vågar inte skapa nya 

möjligheter för svensk triathlon att utvecklas. Vi är rädda att hängas ut av den anonyma gruppen. 

Vi ser tyvärr dagligen exempel på hur svensk triathlon påverkas av grupps agerande. I kontakten med 

våra medlemsföreningar och våra atleter finns det en ständig och uttalad osäkerhet och i vissa fall 

misstro över det vi försöker skapa för att utveckla och stabilisera svensk triathlon. 

Dåliga nyheter sprids snabbt sägs det. Vi har tyvärr sett prov på detta. I jakten på nya, starka och 

långsiktiga sponsorer och partners får vi allt som oftast frågor om hur svensk triathlon mår och vad 

som händer. Rykten och skvaller om gruppens agerande når även affärsvärlden vilket är sorligt och 

ytterst olyckligt. Om det är något vi är beroende av och stort behov av så är det ett större nät av 

sponsorer och partners. 

Då gruppens agerande har haft en stor spridning så är det inte långt till att massmedia får nys om 

situationen inom svensk triathlon. Detta skulle vara förödande om det startar en massa skriverier och 

alla vet att det är sällan som massmedia skräder sina ord. Hur kommer massmedia belysa enskildas 

insatser? Hur kommer styrelsen agera för att dämpa effekterna av ev negativa publicitet? Vi i 

personalen är ytters oroliga för att även här bli uthängda. 

 



För drygt ett halvår sedan gjordes en undersökning av Previa kopplat till förhållandet 

chef/arbetstagare. I den undersökning har också några arbetstagare uttryckt ett behov av att titta på 

förhållanden kopplade till yttre faktorer som beskrivs ovan. Det finns fortfarande ett starkt behov att 

titta på det då det inte har skett ännu. 

 

Med detta sagt vill vi inom kort ha ett möte med representanter för styrelsen där vi ges möjlighet att 

uttrycka våra rädslor och framföra våra behov av ett tydligare agerande från styrelsen i den situation 

som nu har uppstått.  

Var har STF och RF ledord, Hänsyn och Respekt, tagit vägen?  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Unionen-medlemmar och anställda på Svenska Triathlonförbundet 

Per Nilbrink, Maja Carlsson, Lotta Johansson, Üve Hillep, Angela Fox, Lina Hörnbäck 
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	Protokoll s-möte 2020-02-25
	Beslut 2020-03-13
	Protokoll s-möte 2020-03-23
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