
 
 

 

 

 

Sollefteå 2022-03-27 

 

      Protokoll fört vid  

 Västernorrlands  

 Parasportförbunds årsmöte på 

 Hotell Hallstaberget, Sollefteå 

 Tid: 27 mars 2022 kl.: 12.00 

   

§1 

Öppnande  Vice ordförande Johannes Dock hälsade alla välkomna till årsmötet. Därefter förrättades 

utmärkelser till Årets ledare och Årets Idrottare. För 2022 så delades det ut två 

utmärkelser för årets ledare och en utmärkelse för årets idrottare. Stort grattis till 

stipendiaterna! Stipendiaterna brukar få en postväxel var med 1000kr/st, dock har 

Swedbank slutat med postväxlar så mötet bestämde att stipendiaterna får 1000kr var via 

överföring till deras konto istället. 

 

Årets ledare blev: 

• Lennart Brandström KFUM Kometerna 

• Per – Erik Bodin  Orren Parasportförening 

Årets idrottare blev: 

• John Olin  KFUM Kometerna 

 

Efter detta så välkomnades Karin Olsson – Sandberg från förbundsstyrelsen i Svenska 

Parasportförbundet och informerade om vad som är på gång, bland annat om 

återstartsstöden som föreningar kan söka och hur det går med inkluderingsprocessen av 

idrotter. Hon berättade även om Special Olympic Games 2022 som kommer vara i 

Malmö. Karin Olsson – Sandberg deltog digitalt. 

 

§2  

Upprop/ 

röstlängd  Mötet beslutade att: röstlängden som Svenska Parasportförbundet upprättat för  

  Västernorrlands Parasportförbund godkändes och att röstlängden fastställdes till  

  8 röstberättigade ombud från 4 föreningar. 

 

 Namn:   Förening: 

• Peter Eriksson  DHR Ånge IS 

• Oscar Nobel  IF Rycket 

• Anders Holmbom  HIF Kämparna 

• Lars-Gunnar Holmbom HIF Kämparna 

• Britt – Inger Brandström KFUM Kometerna 

• John Olin  KFUM Kometerna 

• Caroline Näslund  KFUM Kometerna 

• Lennart Brandström KFUM Kometerna 

(tillhör valberedning och får ej rösta under valen) 

        Fullmakterna bifogas originalprotokollet.  

 



 
 

 

§3 

Föredrag- Mötet beslutade att: godkänna föredragningslistan efter tillägg av ett fyllnadsval på 

ningslistan  på (1år) under punkten 14 val av ledamöter. 

 

 

 

§4 

Mötets/ 

Utlysande Kallelse till årsmötet skickades ut via mejl den 15 dec 2021 till berörda 

medlemsföreningar samt publicerat på Västernorrlands Parasportförbunds och Svenska 

Parasportförbundets hemsida. 

 Mötet beslutade att: årsmötet var behörigt utlyst. 

 

 

§5 

Val av  

Ordförande Mötet beslutade att: utse Roger Johansson i samhällsutskottet i Sollefteå Kommun till 

ordförande för årsmötet.  

 

§6  

Val av 

Sekreterare.  Mötet beslutade att: utse Marcus Holm till sekreterare för årsmötet. 

 

  

 

§7 

Val av två 

Justerare 

tillika 

rösträknare Mötet beslutade att: utse Brith Inger Brandström och Oscar Nobel till justerare tillika 

rösträknare att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

 

§8 

Behandling av 

verksamhets- 

berättelse och 

årsredovisning/ 

årsbokslut. a) Mötet beslutade att: godkänna styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga  

 verksamhetsåret. 

 b) Mötet beslutade att: godkänna styrelsens årsredovisning/årsbokslut. 

 c) Mötet beslutade att: godkänna revisionsberättelsen som mötesordförande läste upp 

och efter detta att lägga den till handlingarna. 

 

 

 

 

 



 
 

§9 

Ansvars- 

frihet Mötet beslutade att: bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

 

§10 

Behandling av verksamhets  

inriktning/ekonomisk plan 

och årsavgift  

 

 Mötet beslutade att: godkänna den av styrelsen föreslagna verksamhetsinriktning och 

ekonomisk plan för 2022 samt att årsavgiften till Västernorrlands Parasportförbund skall 

vara oförändrad dvs. 500kr / förening. 

   

 

§11 

Behandling av 

motioner. Inga motioner fanns att behandlas. 

 

 

§12 

Stadge- 

ändringar Stadgeändringar för SDF beslutat av Svenska Parasportförbundet. 

 Mötet beslutade att: godkänna stadgeändringarna för SDF. 

 

 

§13 

Val av       

ordförande Mötet beslutade att välja: Johannes Dock till ordförande för en tid av ett år 

 

 

 

§14 

Val av tre 

ledamöter  Mötet beslutade att välja:  Pelle Bodin    till ledamot för en tid av två år 

samt ett  Mötet beslutade att välja:  Richard Nobel    till ledamot för en tid av två år 

fyllnadsval  Mötet beslutade att välja:  Annelie Byfeldt till ledamot för en tid av två år 

på 1 år  Mötet beslutade att välja:  Lennart Brandström till ledamot för en tid av ett år 

 Fyllnadsval på (1år) 

 

 

§15 

Val av revisor 

och personlig 

ersättare  Mötet beslutade att: välja Bo Anders Öberg  till revisor för en tid av ett år. 

  Mötet beslutade att: välja Rolf Andersson  till personlig ersättare för en tid  

    av ett år.  

 

 



 
 

§16 

Val av 

ordförande och 

två ledamöter 

till valbered- 

ningen. Mötet beslutade att: medlemsföreningen DHR Ånge IS blir förbundets valberedning 

kommande år och att föreningen själva utser personer i föreningen som förbundets 

valberedning. Detta enligt tidigare utformat förslag.  

 

§17 

Val av ombud 

RF-SISU:s 

Digital  

förbunds- 

stämma 

 Val av ombud (1st) och erforderligt antal ersättare till RF-SISU Västernorrlands digitala 

förbundsstämma den 28 april. 

 

Mötet beslutade att: styrelsen själva utser ombud till RF-SISU Västernorrlands digitala 

förbundsstämma. 

 

 

§18  

Enkla frågor 

 

•  

 

§19 

Mötets   

Avslutning  

Ordförande Johannes Dock tackade för förtroendet som ordförande och tackade 

årsmötets ordförande Roger Johansson för arbetet som mötesordförande och avslutade 

årsmötet. 

 

 

Sekreterare  

 

Marcus Holm  

 

Justeras: 

 

 Roger Johansson Brith Inger Brandström  Oscar Nobel   

 Ordförande  Justerare   Justerare 

 

 

 

 

 


