
  
 

 

 PROTOKOLL  

  

Styrelsemöte 

2022-07-05 

Plats: Digitalt 

 

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

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

Beau och Nikklas Jorme (valberedningen). 

 

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

(GS adjungerad), Vakant (aktivas representant). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Närvaro 

 Noterades 

3. Dagordningens godkännande 

Av Henrik föreslagen dagordning godkändes av mötet. 

 

4. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas och Johanna som justeringspersoner. 

 

5. Föregående protokoll 

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

ännu inte publicerade på webben. 

 

 
6. Besluts- och projektförteckning 

Inget underlag hade skickats ut.  

 

  



  
 

7. Ekonomi 

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

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

Hur dessa medel ska investeras diskuterades inte.  

 
8. Arrangemang  

 Senaste mötet i arbetsgruppen inställt. Arrangemangen Linköping, Hallstahammar och 

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

arrangemang (inte bara triathlon) efter pandemin.  

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

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

 
9. Bredd och motion samt  

10. Barn och ungdom 

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

inte återkopplat efter det mötet.  

 

11. Elit 

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

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

 

12.  Paratriathon 

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

 

13.  Marknad, kommunikation och media 

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

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

2022.  

 

14. Omvärld 

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

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

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

ersättare. 

Ria representant på IOKs årliga kongress.  



  
 

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

 
 

15.  Kansli och personal 

Inget nytt gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

Henrik skickar ut information om styrelsens plan till samtliga medarbetare. 

 

16.  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden anmälda. 

 

17. Kommande möten 

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

 

18.  Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Pia Sundkvist de Beau Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ ________________________ 

Jonas Rylander Johanna Green 

 


