
  
 

 

 PROTOKOLL  

  

Styrelsemöte 

2022-04-12 

Plats: Digitalt 

 

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

Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Johanna Green samt Lotta 

Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS adjungerad), samt Veronica 

Hammarstedt (valberedningen). 

 

Frånvarande: Jonas Hedeback och Jannike Linné, samt aktivas representant (ej utsedd). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkterna 15.1 representant mästerskap, 15.3 

representant verksamhetsområden och arbetsordning, 15.4 Arvoden och 15.5 Tekniska 

kommittén. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Johanna som justeringsperson. 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2022-01-22, 2022-02-20 

och 2022-03-22 (bilaga 1-3). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 4).  

 

 

6. Ekonomi 



  
 

6.1 Budget och utfall 

Ola presenterade en reviderad budget utifrån ett ökat SF-stöd och återstartsstöd  

per 2022-04-06 (bilaga 5-7). Beslutade att anta den reviderade budgeten. 

Ola informerade vidare om påverkansarbetet avseende kriterierna för och inriktning på 

kommande återstartsstöd.  

 

 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 8) och anmäldes beslut om att inkorporera NM 2022 i 

Linköping Triathlon. Informerade vidare om utmaningar med Stockholm Triathlon kopplat till 

sen information om renovering av Västerbron och ett intensivt arbete med att lösa frågan om 

genomförande av tävlingen/mästerskapet på alternativ plats eller ort. Beslutades att ge 

arrangemangsgruppen mandat att fatta beslut i frågan. 

 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9). 

  

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 10).  

 

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 

 

 

11.  Paratriathon 

11.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 12).  

 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 



  
 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 13). 

 

 

 
13.  Omvärld 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten. 

 
 
14.  Kansli och personal 

14.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten. 

 

 

15.  Övriga ärenden 

15.1 Representanter mästerskap  

Beslutades att följande ledamöter representerar STF på SM och STC 2022: 

SM Duathlon – Åke 

SM Långdistans – vakant 

SM sprint och stafett – Henrik 

SM medel – Tobias, (Pia reserv) 

SM olympisk – Johanna, (Pia reserv) 

STC Hallsta – Åke 

STC Säter – vakant 

 

15.2 Årsmöte 2023 

Beslutades att årsmöte 2023 skall hållas 25 mars i Stockholm. Beslutades vidare att Ria 

(sammankallande), Jonas H och Jonas R tillsammans med kansliet ansvarar för 

årsmöteshelgens genomförande. 

 

15.3 Representanter verksamhetsområden och arbetsordning 

Beslutades att bordlägga frågorna till nästa möte. 

 

  



  
 

15.4 Arvode 

Beslutades att fastställa arvoden för 2022 (bilaga 14). 

 

15.5 Tekniska kommittén 

Beslutades om Tekniska kommittén 2022 (bilaga 15). 

 

 

 
16.  Kommande möten 

2022-05-07 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30) 
 
2022-06-28 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 
 
2022-09-23--25 Linköping ihop med kansli  
 
2022-11-22 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 
 
2023-01-21 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30) 

 
 
 
 

 

17.  Mötet avslutas 

 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Johanna Green 



PROTOKOLL 

Styrelsemöte 

2022-01-22 

Plats: Digitalt 

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

Hedeback, Jannike Linné, Tobias Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Johanna Green 

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

Jonas Haglund och Elin Bommenel (valberedningen). 

Frånvarande: Jenny Nilsson (aktivas representant). 

1. Mötets öppnande

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg punkterna, 14.1 Arbetsmiljö och 15.5 Anmälan

beslut föreningsstöd och 15.6 Mentorskap

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Ria som justeringsperson.

4. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2021-11-27 (bilaga 1).

5. Besluts- och projektförteckning

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2).

6. Ekonomi

6.1 Budget och utfall

Ola presenterade budget och utfall per 2021-12-31 (bilaga 3-6).



  
 

6.2 Budget 2022 

Beslutades att anta budget 2022 (bilaga 7). 

 

 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 8). 

 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9). 

  

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 10).  

 

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 

 

 

11.  Paratriathon 

11.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 12).  

 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 13). 

 

 

 
13.  Omvärld 

13.1 Allmän information 



Informerades om verksamheten. 

14. Kansli och personal

14.1 Allmän information

Beslutades att Henrik (sammankallande), Tobias och Jonas R, samt Ola och Lotta ser över

det systematiska arbetsmiljöarbetet.

15. Övriga ärenden

15.1 Årsmöte 2022

Beslutades att FS fattar beslut om digitalt eller fysiskt årsmöte 2022, senast 2022-02-14, samt

att detta beslut kommuniceras till medlemmarna enligt tidigare information senast vecka 7

2022.

15.2 Fastställande av röstlängd

Beslutades att fastställa röstlängden per 2021-12-31 (bilaga 15).

15.3 Inkomna motioner 

a) Anna Sohlberg – Se över STF stadgar.

Beslutades att yrka avslag på motionen, då stadgarna är godkända av Riksidrottsförbundet/ 

riksidrottsstyrelsen och att de ses över regelbundet givet förändringar i omvärlden. 

b) Väsby SS - Förändring av tävlingssträckor och bankontroll.

Beslutades att yrka bifall på motionen. 

c) Väsby SS - Införa åldersklasser från 20 år.

Beslutades att yrka bifall på motionen. 

d) Stöcke TC Järnet - Publicering av motioner och propositioner.

Beslutades att Jannike och Johanna diskuterar motionen ytterligare och återkommer med 

förslag till FS:s ställningstagande. 

e) Gävle TK - sekreterare i stadgarna.

Beslutades att yrka avslag på motionen, då frågan om sekreterare redan regleras i stadgarna. 

15.4 Info från valberedningen 

Elin informerade om valberedningens arbete. 



15.5 Ekonomisk stöd arrangörsföreningar 

Anmäldes beslut 2021-12-10 om ekonomiskt stöd om 330.000 kronor till arrangörsföreningar 

2022:  Beslutades att av återstartsstöd 2 (föreningsdelen) avsätta resurser 2022 till föreningar 

som arrangerar tävlingar, dels i form av slopande av sanktionsavgifter, dels ett stöd där de 

återstående föreningsmedel Återstartsstöd 2 utbetalas till arrangörsföreningar proportionerligt i 

förhållande till antalet anmälda till deras tävling 2022 (omvänd sanktionsavgift). 

15.6 Mentorskap  

Beslutades att mentor skall utses till nya ledamöter i FS. 

16. Kommande möten

2022-02-20 kl 20:00-21:00 S-möte Digitalt 

2022-03-19 kl 13:00-17:00 Årsmöte Digitalt eller i Göteborg 

17. Mötet avslutas

Vid protokollet: Mötesordförande: 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl Henrik Nöbbelin 

Justeras: 

________________________ 

Ria Damgren Nilsson 



  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2022-02-20 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Hedeback, Jannike Linné, Tobias 
Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Johanna Green samt Lotta Johansson (personalens 

representant), Jenny Nilsson (aktivas representant) och Ola Silvdahl (GS adjungerad), 

samt Elin Bommenel (valberedningen). 

 

Frånvarande: Ria Damgren Nilsson 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 8.1 (NM 2022). 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson. 

 

4. Budget 2022 

Beslutades att anta justerad budget för 2022.   1-3   

 

5. Motioner 

5.1 Anna Sohlberg – Se över STF stadgar.  4 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 5  

5.2 Väsby SS - Förändring av tävlingssträckor och bankontroll. 6 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 7 



  
 

5.3 Väsby SS - Införa åldersklasser från 20 år.  8 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 9 

5.4 Stöcke TC Järnet - Publicering av motioner och propositioner. 10 
Beslutades att anta förslaget (dess innebörd), men att det skall formaliseras.  11 

5.5 Gävle TK - sekreterare i stadgarna.  12 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 13 

 

 
6. Propositioner 

6.1 Proposition regeländringar   14 

Beslutades att anta förslag på regeländringar i enlighet med bilaga 14. 

 

 
7. Årsmöte 

7.1 Förberedelse årsmöte 2022 

Anmäldes beslut 2022-02-14 om att årsmötet 2022 blir fysiskt i Göteborg. 
Dock flyttas den tänkta festen på framtiden (se beslut från 2021-11-27 punkt 

15.3). 

 

7.2 Val på årsmötet 

Informerades om valberedningens arbete inför årsmötet.  

 

 
8. NM 2022  

8.1 Nordiskt Mästerskap 2022   15 

 Beslutades att arrangera NM i Sprint och Mixed relay inom ramen för SM 

sprint och mixed relay i Linköping Triathlon 2022-06-06, givet att tävlingen 

erhåller destinationsstöd även avseende NM. 

 
 
9.  Kommande möten 

19 mars 2022 – årsmöte, Göteborg. 
 
 
10.  Mötet avslutas 



  
 
 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 
________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Henrik Nöbbelin 

 

 

  

Justeras: 

 
 

________________________ 

Jonas Hedeback 







    

   

 
Attestreglemente och rutiner avseende ekonomin inom STF 
  
 
Bakgrund 
  
Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening som dels har begränsade resurser, 
dels har ett ansvar inför medlemmarna att noggrant och på ett ekonomiskt sätt hantera 
förbundets gemensamma resurser.  
 
Alla med ansvar för en beslutad budgetpost har att förvalta detta förtroende genom att 
säkerställa intäkter, hålla nere kostnader och löpande följa upp sin budget, samt att 
prognostisera utfall.  
 
Beslut avseende uppdatering och fastställande av detta dokument - Attestreglemente och 
rutiner avseende ekonomin inom STF - fattas årligen av förbundsstyrelsen vid 
konstituerande styrelsemöte. 
 
 
Firmatecknare 
  
Avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kr tecknas STF:s firma av 
ordföranden och generalsekreteraren var för sig.  För transaktioner och förbindelser över 
150 000 kr tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren i förening.  
  
  
 
Bokföring och bokslut, samt budget 
  
Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen för bokföring och förslag på bokslut. 
Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli. 
 
Budgeten fastställs av förbundsstyrelsen och presenteras på STF:s årsmöte. 
 
Utsedd verksamhetsansvarig är ansvarig för sin beslutade budget. Detta innebär bland 
annat att ha noggrann löpande uppföljning av såväl intäkter som kostnader, att i alla 
sammanhang välja den mest kostnadseffektiva lösningen för STF:s utveckling, samt att 
löpande prognostisera kommande intäkter och kostnader. 
 
 
  



    

   

STF:s egna fakturor 
  
Generalsekreteraren ansvarar för utskick av fakturor, krav och betalningspåminnelser. 
Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli. 
 
Utsedd verksamhetsansvarig ansvarar för att korrekta fakturaunderlag utan dröjsmål 
skickas till STF:s kansli. 
  
 
Beslut om inköp - delegation 
  
Utsedd verksamhetsansvarig har rätt att besluta om inköp inom ramen för fastställd 
verksamhetsplan och budget för verksamhetsområdet. Övergår inköp 60.000 kronor skall 
det alltid godkännas i förväg av generalsekreterare eller ordförande. Sådant godkännande 
skall vara skriftligt. 
 
Verksamhetsansvarig har rätt att delegera beslut om inköp. Sådan delegation skall vara 
skriftlig. Verksamhetsansvarig är dock alltid ansvarig för sin budget. Övergår delegerade 
inköp 30.000 kronor, eller till lägre belopp som verksamhetsansvarig beslutar, skall de 
alltid godkännas i förväg av verksamhetsansvarig. Sådant godkännande skall vara 
skriftligt. 
 
Vid alla inköp skall den mest kostnadseffektiva och prisvärda lösningen väljas. I alla fall 
där det är möjligt skall priser förhandlas och jämföras med andra leverantörer. 
  
  
Utlägg 
  
Ersättning av gjorda utlägg görs efter godkännande av verksamhetsansvarig och då kvitto 
skickats till STF:s kansli. Sådant godkännande skall vara skriftligt. 
 
 
Attest 
  
Före utbetalning skall fakturor attesteras av verksamhetsansvarig eller den person som 
delegerats ansvar om inköp. Attest och utbetalning får ej göras av samma person. 
   
  
Rapportering 
  
Verksamhetsansvarig rapporterar omgående eventuella avvikelser från budget, 
uppkomna eller prognostiserade, till generalsekreteraren. 
Generalsekreteraren rapporterar till förbundsstyrelsen.  



    

   

 
 
Kännedom 
 
Alla verksamhetsansvariga och personer som efter delegationsbeslut hanterar förbundets 
medel, skall underteckna detta dokument. 
  
Beslut 
 
Detta dokument är fastställt av förbundsstyrelsen 2022-03-22. 
 
 
 

 
 
 
Undertecknande 
 
Undertecknad har verksamhets- och budgetansvar inom Svenska Triathlonförbundet. 
Genom min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av dessa riktlinjer avseende ekonomi 
som gäller för förbundet. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Namnteckning Verksamhetsområde eller delegation 
 
 
 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
   
 

 

  

 

  



Svenska Triathlonförbundet   

    

 

Besluts- och projektförteckning 
 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2022-01-22 
 

A. Beslut 

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering:    

1. Årsmöte 2022, planering Jonas H 2021-04-15  + Ria, kansli  

2. Erasmus Ria 2021-05-08  + Jannike 

3. Tidigare motioner och riktlinjer domare Lotta 2022-01-22  + kansli  

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete Henrik 2022-01-22  + JR, TM, LJ & OS 

5. Motion Stöcke Johanna 2022-01-22 2022-02-20 + Jannike 

 

 



Svenska Triathlonförbundet   

    

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  

 



Svenska Triathlonförbundet   

    

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.) 

 

 

 



Svenska Triathlonförbundet   

    

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
Årsmöte

Justering 
RF stöd & 

Arvsfonden

Budget 2022
Reviderad 2022-04-06

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 3 060 000 3 060 000 

Bredd & Motion 894 939 20 000 914 939 

Barn & Ungdom 569 000 401 000 970 000 

Elit* 995 000 995 000 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 626 360 3 126 820 

Marknad** 550 000 550 000 

Kommunikation 180 000 180 000 

Omvärld 0 102 652 102 652 

Ledning 0 0 

Kansli 0 0 

Personal 1 382 000 1 382 000 

Gemensam 3 783 000 527 000 4 310 000 

Distrikt 0 0 

Summa intäkter 13 914 399 1 677 012 15 591 410 

KOSTNADER

Arrangemang 2 660 000 2 660 000 

Bredd & Motion 594 939 20 000 614 939 

Barn & Ungdom 569 000 401 000 970 000 

Elit* 1 435 000 1 435 000 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 626 360 3 126 820 

Marknad 350 000 350 000 

Kommunikation 380 000 380 000 

Omvärld 70 000 32 652 102 652 

Ledning 225 000 225 000 

Kansli 330 000 330 000 

Personal 4 600 000 4 600 000 

Gemensam 200 000 200 000 

Distrikt 0 0 

Summa kostnader 13 914 399 1 080 012 14 994 411 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 597 000 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 597 000 

Utgående balans 2 500 494 3 097 494 

* 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.

*SOK ej inlagt varken som intäkt eller kostnad, nettot samma.



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022 detalj - Intäkter 

Budget 2022
Årsmöte

Justering 
RF stöd & 

Arvsfonden

Budget 2022
Reviderad 2022-04-

06

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 235 000 1 235 000 

Linköping 650 000 650 000 

STC Tävlingar Övrigt 100 850 100 850 

Arrangemang Övrigt 100 400 100 400 

Sanktionsavg./Försäkring 423 750 423 750 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 550 000 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 110 000 110 000 

AG Tävlingar 0 0 

Bredd Övrigt 0 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 362 630 20 000 382 630 

TRY Triathlon 52 309 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 370 000 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 519 000 401 000 920 000 

Träning 0 0 

Tävling 0 0 

Tri4fun Koncept 0 0 

Utbildning 0 0 

Föreningsutveckling 0 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 0 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 50 000 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 680 000 

SOK stöd 

Senior/U23 5 000 5 000 

Junior 5 000 5 000 

Ungdom 5 000 5 000 

Lång 0 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 

Elit Övrigt 0 0 

DSA 0 0 

Tränarutveckling 0 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 626 360 3 126 820 

Marknad 400 000 400 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 150 000 

Kommunikation

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 180 000 

Omvärld

RF stöd Projekt International 0 102 652 102 652 

Ledning 0 0 

Kansli 0 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 400 000 

SOK stöd Sportchef 0 0 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 400 000 

NIU Malmö 112 000 112 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 470 000 

Gemensam

RF org. stöd SF ex.takstöd 2 153 000 347 000 2 500 000 

RF Takmedel 0 180 000 180 000 

Medlemsavgifter 330 000 330 000 

Licenser 1 300 000 1 300 000 

Gemensam Övrigt 0 0 

Distrikt 0 0 

Summa intäkter 13 914 399 1 677 012 15 591 410 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022 detalj - Kostnader 
Budget 2022

Årsmöte
Justering 
RF stöd & 

Arvsfonden

Budget 2022
Reviderad 2022-04-06

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 217 620 1 217 620 

Linköping 601 500 601 500 

STC Tävlingar Övrigt 143 000 143 000 

Arrangemang Övrigt 115 880 115 880 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 17 000 17 000 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 550 000 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 50 000 50 000 

AG Tävlingar 0 0 

Bredd Övrigt 5 000 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 117 630 20 000 137 630 

TRY Triathlon 52 309 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 370 000 

Barn & Ungdom

Träning 80 000 100 000 180 000 

Tävling 80 000 301 000 381 000 

Tri4fun Koncept 105 000 105 000 

Utbildning 190 000 190 000 

Föreningsutveckling 20 000 20 000 

Barn & Ungdom Övrigt 44 000 44 000 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 50 000 

Elit

SOK stöd

Senior/U23 395 000 395 000 

Junior 210 000 210 000 

Ungdom 165 000 165 000 

Lång 50 000 50 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 

Elit Övrigt 130 000 130 000 

DSA 150 000 150 000 

Tränarutveckling 35 000 35 000 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 626 360 3 126 820 

Marknad 200 000 200 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 150 000 

Kommunikation

IT, Webb, Domäner 82 300 82 300 

STF MF/Kommunikation 88 200 88 200 

Kommunikation Övrigt 29 500 29 500 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 180 000 

Omvärld

RF 500 500 

SOK 3 700 3 700 

Europe Triathlon 21 000 21 000 

World Triathlon 43 000 12 652 55 652 

Omvärld Övrigt 1 800 1 800 

RF Projekt Internationellt arbete för good governance och jämställdhet 0 20 000 20 000 

Ledning

Årsmöte 90 000 90 000 

Styrelsmöten 85 000 85 000 

Ledning Övrigt 50 000 50 000 

Kansli 330 000 330 000 

Personal inkl. Övrigt 4 130 000 4 130 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 470 000 

Gemensam 200 000 200 000 

Distrikt 0 0 

Summa kostnader 13 914 399 1 080 012 14 994 411 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 597 000 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 597 000 

Utgående balans 2 500 494 3 097 494 



 

    
   

Informationsunderlag – Arrangemang   

 

Styrelsemöte: 12 april 2022 

Ämne: Arrangemang 

Från: Üve Hillep 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

Nordisk Mästerskap 6 juni 
Linköping Triahlon har fått äran att bli värd till Nordisk Mästerskap (NM) 2022. NM 
kommer att genomföras den 6 juni på Sprint och Stafett. Beslutet om NM är taget hos 
samtliga nordiska länder. Bifogat finner ni beslutsunderlaget gällande NM som 
skickades till styrelsen den 18.februari – Bilaga 1.  
 
Nordisk samarbete 
Vi har startat upp en samarbetsgrupp mellan de nordiska länder (Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Island) under januari 2022. I gruppen ingår arrangemangsansvariga 
samt sportchefer eller liknande roller från respektive land. Från Sverige ingår Üve 
Hillep som arrangemangsansvarig och Angela Fox som sportchef i denna grupp. Üve 
och Angela har varit drivande i frågan och Üve är också sammankallande till möten. 
 
Vi har haft fyra möten sedan starten och kommer att fortsätta med regelbundna 
möten framöver. Vi planerar just nu att ha ett fysiskt möte i samband med Nordisk 
Mästerskap i Linköping för att diskutera vad vi kan göra tillsammans i framtid. Vi är 
väldigt glada att denna grupp har tillkommit och att vi alla ser stora möjligheter till 
mera samarbete på olika nivåer framöver. 
 
Arrangörsmöten 
Den 18-19 mars genomfördes en efterlängtat fysik möte med arrangörer. Regelbunden 
dialog med arrangörer fortsätter. Det var ett möte med mycket energi och många bra 
tankar, idéer samt mycket nätverkande.  
Det som kom upp under mötet kommer vi att följa upp på kommande 
arrangörsmöten. 
 
Tävlingar 
Tävlingssäsongen är snart här och alla ser fram emot att kunna leverera tävlingar igen 
efter pandemi åren. Allmänningarna allmänt har börjat röra på sig, men har inte 
kommit igång fullt än. Från tidigare erfarenheter vet vi att väder spelar in en hel del. 



 

    
   

Svenska Triathloncupen 2022 
Planeringen med Cupens samtliga deltävlingar är i full gång. Anmälningarna har legat 
stilla ett tag, men har börjat röra på sig för någon vecka sedan.  
 
Anmälda till STC per 3 april: 

Arlandastad Duathlon 93 anmälda  
Hallsta Triathlon 53 anmälda  
Linköping Triathlon (STF) 234 anmälda*  
Säter Triathlon 45 anmälda  
Stockholm Triathlon (STF) 812 anmälda* 

TOTALT  1237 anmälda 
 
*Flertal av de med flyttade från 2021 har inte använt sin startpalls.  
 
Linköping Triathlon planering är i fyll gång och vi ser verkligen framemot att leverera 
tävlingen på hög nivå. Vi har en mera central cykelbana i år som kommer att locka fram 
mera spontan publik och med det höja upplevelsen bland deltagare ytterligare. 
 
Stockholm Triathlon har vi tyvärr stött på patrull och vi jobbar febrilt med att hitta 
lösningar. Information gällande Stockholm Triathlon gick ut den 4 april 2022. Länk till 
informationen finns här.  
 
Övriga cupen tävlingen rullar på sakta, önskvärt är att anmälningarna lossnar även där.  
 
 
 

 

 



Beslutsunderlag – NM i Linköping 2022 

Styrelse: 20 februari 2022 

Ämne: Nordisk Mästerskap (NM) i Linköping 2022 

Från: Arrangemang 

Beslut 
Beslutades att arrangera NM i Sprint och Mixed relay inom ramen för SM sprint och 
mixed relay i Linköping Triathlon 2022-06-06, givet att tävlingen erhåller 
destinationsstöd även avseende NM. 

Bakgrund 

För att ha möjlighet att komma med på startlistan till internationella tävlingar för 
elit, tilldelas antalet startplatser utifrån World Triathlon ranking. Enligt kriterierna 
för World Triathlon Ranking 2022, har poängnivån för regionala mästerskap höjts 
från 70 rankingpoäng till 150 poäng. En vinst på ett Nordiskt Mästerskap ger 
samma antal poäng som en vinst på U23 EM. Poängen räknas ner med 7,5 poäng 
och upp till 50 utövare har möjlighet att ta poäng om de är inom 8% från 
vinnartiden. Ett Nordisk Mästerskap för senior, U23, junior och ungdom skulle 
framförallt skapa bra individuell utvecklingen för aktiva strax utanför landslaget 
samt för våra junior och ungdomar som inte har möjligheten att tävla 
internationellt. Med ett nordiskt samarbete kan vi tillsammans utveckla våra aktiva 
och skapa bättre förutsättningar för att ta steget till att tävla på större event 
internationellt.  

I januari 2022 startade vi upp ett forum för ett nordiskt samarbete, där vi haft två 
digitala möten för att diskuterat elitutveckling, utveckling av våra arrangemang, en 
gemensam tävlingskalender samt ett Nordisk Mästerskap. Gruppen består av 
arrangörsansvariga samt sportchef/Förbundskapten från Finland, Norge, Danmark 
och Sverige.  

Vid senaste mötet 2022-02-15 närvarande Norge, Danmark, Finland och Sverige 
med ansvariga för de nationella arrangemangen samt deras 
sportchef/förbundskapten. Första beslutet som gruppen tog var att vi vill ha ett 
roterande Nordisk Mästerskap mellan de nordiska länderna och om möjligt enligt 
World Triathlon redan 2022.  

Bilaga 1



 

    
   

 
Efter att gruppen har tittat på olika event i samtliga fyra länder, röstade samtliga 
länder för att Linköping har bästa förutsättningar 2022. Tävlingen i Linköping har 
möjlighet att erbjuda både individuell sprintdistans och Mixed Relay samt att 
datum passade bra i förhållande till de olika ländernas tränings- och 
tävlingsplanering. 
 

 
/Arrangemang, Üve Hillep  

 
 

 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Barn & Ungdom  

Författare: Lina Hörnbäck 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
 
Löpande arbete  
Lina fortsätter att representera SF i RFs nätverk för barn och ungdomsidrott som 
träffas var 3:e vecka. Under februari publicerades idrottens nya riktlinjer för barn och 
ungdomsidrott där vi tillsammans med andra SF nu jobbar på gemensamma modeller 
och strategier för att tillämpa riktlinjerna i praktiken. 
 
Under februari genomfördes den första träffen med nätverket för föreningar inom 
STF med barn och ungdomsverksamhet. En handfull föreningar deltog och vi hade 
under kvällen bra diskussioner kring utveckling och erfarenhetsutbyte. Nätverket 
träffas torsdag den 7 april.  
 
Bidrag och stöd 
Den nya omgången av projektstöd IF – barn och ungdomsidrott har öppnat och det 
finns nu möjlighet för föreningar med barn och ungdomsverksamhet att söka stöd 
inom två kategorier för projekt i förening.  
 

 
Tri4fun arrangemang 
Planeringen inför 2022 är i full gång och just nu ses möjligheterna över för flertalet 
läger och tävlingar för målgruppen 7-25 år. Just nu planeras för en Tri4fun cup där 
alla landets arrangörer med barn och ungdomsklasser skall kunna vara med på ett 
enkelt sätt. I cupen kommer deltagande premieras före resultat. Cupen planeras att 
publiceras på hemsidan under andra veckan i april. 
 
Den 26-29 maj planeras läger i Hallstahammar i samband med Hallsta Triathlon. 
Lägret är öppet för barn och unga mellan 12-25 år där vi tillsammans tränar och 
laddar upp inför tävlingen som blir lägret avslutning.  
 

 
 
För information om verksamhetsöverskridande projekt (föreningsutveckling och 
utbildning) se informationsunderlag Bredd och Motion. 
 
 
/ Lina Hörnbäck 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Bredd & Motion  

Författare: Lina Hörnbäck 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Föreningsutveckling – projekt 
Arbetet tillsammans med RF-SISU i vårt projekt kring en mer systematiserad 
föreningsutveckling fortsätter. Flera möten med föreningar har genomförts i syfte till 
utveckling av den enskilda föreningen, möten både tillsammans och utan 
representant från RF-SISU. Utvärderingsmöten har också genomförts med RF-SISU 
konsulenterna där flera planerar arbete i våra triathlonföreningar framöver. 
 
Internationellt deltagande 
Anmälan och information har gått ut om deltagande på internationella tävlingar med 
age-group aktiva. Just nu finns anmälan ute för deltagande på EM i München i 
augusti där vi kommer bemanna med ledare till en AG-trupp. Vi tittar också på 
möjligheter att ha en trupp med ledare till någon av mästerskapen i långdistans för 
age -group. Förutom dessa tävlingar bidrar kansliet med administration vid anmälan 
till andra internationella tävlingar. 
 
Utbildning 
Arbetet med att utveckla vårt utbildningsutbud fortsätter där alla verksamheter är 
involverade. Just nu diskuteras olika sätt att genomföra utbildningar (format, 
intervall, plats etc.) för att nå ut till så många av våra medlemmar som möjligt. 
 
Arbetet med filmat inspirationsmaterial fortsätter och fler inspelningsdagar planeras 
framöver. 

 
Breddläger 
Under sista veckan i mars genomfördes i samarbete med apollo ett breddläger till 
Playitas. Under veckan hade vi relativt lågt deltagande med 9 aktiva, trots detta 
levererade vi tillsammans med våra ideella ledare en super vecka med hög kvalitet. 
 
Vi kommer i april genomföra läger på hemmaplan i samarbete med Scandic. Lägret 
kommer gå under namnet Scandic Tri Camp och genomförs i Jönköping med fokus på 
simning. Ledare på lägret är Mikael Rosén, Patrik Ericsson, Lina Hörnbäck och Mikael 
Fredriksson. Lägret är slutsålt med 35 deltagare från bredd och para. 
 
 
/Lina Hörnbäck 



 
 

  
   
Informationsunderlag - Elit 
Verksamhetsområde: Elit 
Författare: Angela Fox 
 

Information om perioden 2022-01-12 – 2022-04-04 

  

Kvalkriterier landslag 2022 
Kvalkriterierna för 2022 är uppdaterade och finnas på Svenska Triathlonförbundets hemsida 
under rubriken landslag. Under 2022 kommer vi göra fyra uttagningar till landslag och 
mästerskap. Uttagningar och aktiva i landslaget kommer publiceras på hemsidan. 
 
OS kval 
OS kvalet i triathlon startar 27 maj 2022 och löper till 27 maj 2024. Rankingen för OS-kvalificeringen 
baseras på 12 resultat under 24 månader, där 5-7 resultat räknas för år ett respektive år två. Tävlingar 
som VM serien, World Cup och EM räknas in i OS rankingen. Till OS i Paris finns det 55 startplatser för 
damer respektive herrar, där 20 platser tilldelas till nationer som kvalificerat ett mixed-stafett lag. 
 
SOK  
Gabriel Sandör kommer vara kvar i SOKs topp och talangprogram med fullt stöd mot OS i Paris 2024.  
Andreas Carlsson kommer även han få bra stöd för 2022 för att kunna tävla på tävlingar som ger 
ranking och möjlighet till ett OS kval. Utöver det kommer vi få stöd till en satsning på ett mixed-stafett 
lag, där vi har stöd till att skicka fyra aktiva till fyra tävlingar under 2022. Tilda Månsson kommer ha 
individuella lösningar, där vi förhoppningsvis även kan få stöd till några tävlingar för 2022. 
 
Nordiskt samarbete 
I början av februari startade vi upp en arbetsgrupp bestående av sportchefer och 
arrangemangsansvariga från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige för att ha ett 
samarbete i elitutveckling och arrangemang. Tillsammans kan vi göra mycket för våra aktivas 
utveckling från ungdom, junior, U23 till senior. En nordisk tävlingskalender med befintliga 
triathlon cuper och mästerskap skapades för att ge fler möjligheten att tävla internationellt 
inom Norden. Vidare arbetade vi med målet att få till ett Nordisk mästerskap, där Sverige och 
Linköping blir först ut. I Linköping blir det både individuell tävling och mixed-stafett inom 
ramen för Nordiska Mästerskapen. Nordiska Mästerskapen ger bra rankingpoäng på World 
Triathlon Rankingen och är en viktig tävling för att våra elitaktiva ska kunna komma in på en 
startlista internationellt. Vi har haft fyra möten sedan starten och kommer att fortsätta med 
regelbundna möten framöver. Vi planerar även för ett fysiskt möte i samband med Nordisk 
Mästerskap i Linköping för att diskutera vad vi kan göra tillsammans i framtid. Samtliga länder 
är väldigt glada för att denna grupp har tillkommit och alla ser stora möjligheter till mera 
samarbete på olika nivåer framöver.  
 
 
 
 
 
 



 
 

  
   
RIG och NIU läger, Playitas 
I slutet av mars månad arrangerade Svenska Triathlonförbundet ett läger för samtliga RIG och NIU 
elever, där vi till slut blev en grupp tillsammans med elit på 46 personer med ledare och aktiva. 
Träningsplaneringen gjordes tillsammans med alla tränarna på RIG och NIU i Motala, Umeå, Falun, 
Upplands Väsby och Malmö. På plats tränade vi tillsammans med individuella anpassningar och i olika 
grupper. Med på plats fanns RIG och NIU tränarna Joachim Willén, Marcus Wernström, Tomas Seco, 
Johan Andersson och Andreas Thell.  
  
Elitläger, Playitas 
Tillsammans med våra RIG och NIU elever har vi haft ett läger för våra elitaktiva, där tre tjejer och fem 
killar blev uttagna till två veckors träning på Playitas. Med i elitgruppen hade vi även tre NIU elever 
från Malmö som var med på två veckors läger. Aktiva och deras hemmatränare har varit med i 
planeringen, där träningen har individanpassats utefter ålder och träningsbakgrund. Andreas Thell som 
är tränare på NIU i Malmö var huvudtränare och det har varit väldigt bra utveckling för hela gruppen.    
 
Ironman 70.3 Lanzarote – 19 mars 
På startlinjen för Sverige hade vi tre Svenskar i pro klassen, Jenny Nilsson, Albert Askengren och 
Kristoffer Säfström. Bäst gick det för Jenny som slutade på en 14:e plats, trots några veckors sjukdom 
inför tävlingen. Albert Askengren gör sin debut i pro klassen med en 37:e plats. Kristoffer Säfström 
tvingade tyvärr bryta på löpningen.    

Ironman South Africa – 3 april 
I ett starkt startfält inleder Jesper Svensson väldigt starkt, där han växlar ut som 2:a efter cyklingen. Ut 
på löpningen blir det en större grupp av starka triathleter som gör upp om placeringarna, där Jesper 
slutar som 10:a och Marcus Hultgren som 16:e i pro klassen. 

Challenge 70.3 Salou  – 3 april 
På startlinjen för Sverige hade vi två starka Svenskar i pro klassen, Lisa Nordén och Robert Kallin. På 
grund av väderförhållanden ersattes simningen med löpning. Bäst gick det för Lisa som slutade som 
femma, endast 90 sekunder från en pallplats. Robert Kallin cyklade väldigt starkt och hade tävlingens 
snabbaste cykeltid. Ut på löpningen blev det ett löplopp för herrarna, där Robert slutade som 8:a.  

 
 Planerade aktiviteter framåt 

• 8-10 april 2022, STF kvalhelg till landslagsuttagningar Kågeröd 
• 22-24 april 2022, Tester på Bosön för 12 aktiva i cykel och löpning 
• 14-15 maj 2022, Europacup för seniorer och juniorer, Caorle (ITA) 
• 27 Maj 2022 öppnar OS kvalet och löper till 27 Maj 2024  
• 26-29 Maj 2022, EM för junior, U23, senior i Olsztyn Polen 
• 28 Maj 2022, World Cup Arzachena Italien 

 
 
/Angela 
 



 

    
   

Informationsunderlag   

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Kommunikation och marknad  

Författare: Maja Carlsson  

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 
 
Ambassadörsprojektet är nu i gång där vi har fem Sweden Triathlon ambassadörer. 
Syftet är att ambassadörerna ska dela med sig av deras triathlonresor mot målgången 
på respektive tävling Linköping eller Stockholm Triathlon. Projektet började med en 
gemensamträff för att lära känna varandra, öka kunskapen om Sweden Triathlon samt 
för att fota och filma presentationsvideos av ambassadörerna.  
 
Aktivitus har gått med som samarbetspartner till ambassadörsprojektet och 
medverkade under ambassadörsträffen för att presentera sig och deras bidrag till 
projektet. Aktivitus bistår med tester samt ett träningsprogram för samtliga av 
ambassadörerna. Detta samarbete innefattar även att Aktivitus kommer finnas på 
plats på våra arrangemang och få synlighet i våra sociala kanaler.  
 
Både elit läger och breddläger har genomförts under våren på Playitas tillsammans 
med Apollo.  
 
Vår Youtube-kanal: Sweden Triathlon har uppdaterats med massor av nytt material för 
inspiration, utbildning och olika övningar att ta del av. 
 
Samarbetet med Trimtex fortsätter och vi haft shop nummer ett öppen för året och 
andra kommer ha öppet fram till första maj.  
 
Önskvärt är att få ihop en partnerträff under våren, innan säsongen är i full fart.  
 
Vi är nu i startfasen med processen av bytet för att skapa vår nya hemsida och bestämt 
är plattformen Sitevision och Consid som leverantör av tjänsten.  



 

    
   

Informationsunderlag - Paratriathlon  

 

Styrelsemöte: 2022-04-12  

Verksamhetsområde: Paratriathlon 

Författare: Camilla Oldberg 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

Utbildning och kommunikation 
Under årets inledande tre månader har fokus legat på föreningsutbildning och föreningsträffar. Två 
digitala träffar har arrangerats och innehållet har spelats in och lagts upp på vår nya Youtube-kanal. 
På Youtube-kanalen ligger förutom föreningsutbildningstillfällena även de instruktions- och 
övningsfilmer som spelats in. Hittills finns klipp som rör tandemcykling, löpning med guide, simning 
för personer med synnedsättning, handcykling och löpning med protes upplagda. Under kommande 
månader planeras även för filmning av material till en pilot/guideutbildning tillsammans med 
Cykelförbundet samt teknikfilmer för rullstol. Materialet riktar sig till såväl aktiva som föreningar och 
arrangörer. 

I samband med lägret i Jönköping i april kommer nytt inspirationsmaterial att filmas samt att vi 
kommer att fota för att ha en större bildbank att använda i vår kommunikation.  

Under året har vi jobbat fram ett underlag för arrangörsstöd, men då detta fortfarande behöver 
finjusteras kommer vi liksom för föreningarna att spela in en kortare föreläsning riktad till arrangörer 
som vill lära sig mer om och öppna upp för para och lägga ut på vår Youtube-kanal.  

Aktiviteter och arrangemang 
Vi sätter planen för säsongen och ser en vår och sommar fylld med aktiviteter i form av 
rekryteringsläger, träningsläger, prova på tillfällen, föreningsbesök och tävlingar runt om i landet.  

Vi deltar sedan årsskiftet i de månatliga arrangörsmötena för att finnas med som resurs för våra 
arrangörer och för att inkludera para på ett naturligt sätt i arbetet med förbundets egna och externa 
arrangemang. Vi närvarade på det fysiska arrangemangsmötet i Göteborg i samband med årsmötet 
och knöt där många nya, viktiga kontakter.  
 
Årsrapport Arvsfonden 
Under januari läggs mycket tid på årsrapporten till Arvsfonden. Den skickas in i slutet av januari 
tillsammans med ekonomisk redovisning. I mars fick vi beskedet att rapporten är godkänd och att vi 
har fått flytta över största delen av kvarvarande medel från projektår 1 till projektår 2.  

 
/ Camilla 



 

    
   

Beslutsunderlag   

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Alla 

Ämne: Ekonomi, arvode 

Förslagsställare: Ola 

 

Förslag till beslut:  
 
Beslutades att fastställa fast arvode till 714 SEK (brutto)/dag för funktioner som TD, HD och 
FK. 

 
 
Bakgrund:  
 
I de fall där arvode utgår arbetar STF arbetar med ett fast enhetligt dagsarvode i alla 
verksamhetsområden. Det är förbundsstyrelsen som fastställer nivån. 
 
/ Ola Silvdahl 



 

    
   

Beslutsunderlag   

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Arrangemang 

Ämne: Ledamöter Tekniska kommittén 

Förslagsställare: Lotta 

 

Förslag till beslut:  
 
Beslutades att välja Lotta Johansson (sammankallande), Jonas Djurback och Åke Lantz att 
ingå som ledamöter i TK, samt att TK adjungerar Ria Damgren-Nilsson, Üve Hillep, 
(arrangemangsansvarig) och Angela Fox (sportchef) vid beslutsfrågor beroende på karaktär. 
Informerades att Fredrik Orava är teknisk rådgivare vid reglementsfrågor - både internt och 
externt. 
 
Bakgrund:  
 
Tekniska kommittén (TK) fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska 
kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser. 
 
/ Lotta Johansson 
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