
 
 

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med Parasport Gävleborg 
 

TID:  2022-03-14 
PLATS:  Kombinerat digitalt och fysiskt.  

   Drömfabriken, Sveavägen 16, Sandviken 
ORG. NR:  885000-7256 
DELTAGARE:  Se bilaga 1 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Henrik Söderkvist hälsade föreningsombud och övriga årsmötesdeltagare 
välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 2 Fastställande av röstlängd 
Fastställande av röstlängden till 2 ombud och 4 röster. Se bilaga 2 

§ 3 Fastställande av föredragningslista 
Det föreliggande förslaget godkändes.  

§ 4 Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Årsmötet beslutade anse att årsmötet enligt stadgarna behörigen utlysts.  

§ 5 Val av: 
a) Mötesordförande  Jörg Teichert 
b) Mötessekreterare  Elin Lund Jonsson 
c) Protokolljusterare (2)  Yvonne Cederholm 
   Mats Sahlberg 

Mötet ajourneras i kl. 19.15 i 10 minuter med anledning av att den enda röstberättigade föreningen på 
plats vill konferera huruvida de vill rösta under kvällens årsmöteshandlingar eller lägga ner sina röster. 
Föreningen meddelar att årsmöteshandlingarna kan återupptas (19.25). Jörg Teichert återupptar 
mötet.  

§ 6 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Genomgick styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 2021 samt 
revisionsberättelsen. Se bilaga 3  
 
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse 2021 
b) SDF styrelsens årsredovisning 2021 
c) SDF-ets revisorers berättelse 2021 
 
Årsmötet beslutade: 
att godkänna och lägga styrelsens verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen 
samt revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 till handlingarna.  

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade: 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 samt 
för arbetsåret enligt stadgarna.  



§ 8 Behandling av SDFs verksamhetsplan, budget och årsavgift 
Styrelsen föredrog och förklarade sitt förslag till verksamhetsplan och budget (bilaga 4 
och 5) för 2022. Vidare diskuterades årsavgift till föreningarna.  
 
Årsmötet beslutade: 
a) att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2022 
b) att årsavgiften bibehålls oförändrad med 500 kr/förening 

§ 9 Behandling av motioner samt SDF-styrelsens förslag 
Ingen motion inkommen från förening.  

Svenska Parasportförbundet fastställde vid Förbundsmötet i maj 2021 en 
uppdaterad/korrigerad version av SDF:s Normalstadgar. Numreringen av några av 
hänvisningarna i normalstadgarna för SDF stämde inte. Detta är nu korrigerat. 

Utdrag från stadgarna.  
”3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-mötet  
Röstberättigad förening får senast fem veckor före SDF-mötet till valberedningen avge 
förslag på personer för valen enligt 3 kap. 5 § 12–15 punkterna.  
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, ska valberedningen meddela sitt 
förslag beträffande varje val som ska förekomma enligt 3 kap. 5 § 12–15 punkterna.” 
 
Årsmötet beslutar: 
att tillstyrka styrelsens förslag om stadgeändring.   

§ 10 Fastställande av antal ordinarie styrelseledamöter och ersättare 
Fastställdes antal ledamöter enligt stadgarna till 4 st. utöver ordförande och ersättare 
till 2 st. i styrelsen.  

§ 11 Val av styrelse 
 
Årsmötet valde till: 
a) Ordförande (nyval 1 år)  Carina Karlsson Söderhamn 
b) Ledamöter  (2 år omval)  Yvonne Cederholm Sandviken 
 (2 år nyval)  Andreas Heeger Ljusdal 
c) Kvarstår  (1 år)  Mats Sahlberg  Ockelbo 
d) Nyval ersättare (1 år)  Krister Larsson Ockelbo 
   Vakant 

e) Fyllnadsval ledamot (1 år)  Staffan Löfmark Gävle 

Maria Törnberg väljer att avsluta sin medverkan i styrelsen med ett år kvar, Kristina 
Gelin Hellgren väljer att inte ställa upp för omval. Föreningarna röstade på 
valberedningens förslag till ny ordförande. Andreas Heeger – tidigare ersättare - väljs 
till ordinarie ledamot för en tid av 2 år.  

Årsmötet beslutar: 
att SDF-styrelsen får i uppdrag att till styrelsen tillsätta ytterligare en ersättare. 
Mötesordförande Jörg vill till protokollet tillägga vikten av att Carina Karlsson 
omedelbart söker medlemskap hos en av Parasport Gävleborgs medlemsföreningar.  

 



§ 12 Val av revisor/revisorer 
Årsmötet valde till: 
a) Revisorer (1 år)  Mats Svedberg  Gävle 
   (Aktiv Revision, auktoriserad revisor) 
    
b) Revisorsersättare (1 år)  Olle Bengtsson Söderhamn  

§ 13 Valberedning 
Årsmötet beslutar: 
att godkänna styrelsens förslag av valberedning enligt den modell som beslutades på 
årsmötet 2021. KF Heros och Bollnäs GIF Fotboll har tackat ja. Styrelsen får i uppdrag att 
tillsätta ledamot i valberedningen från Gästrikland.  

  

 

§ 14 Ombud till DF-mötet 2022 
Årsmötet beslutar: 
att uppdra till styrelsen att utse representanter till DF-mötet 2022 den 6 april där 
Parasport Gävleborg har två röster.  

§ 15 Övriga frågor 
Inga övriga frågor noterades. 

§ 16 Avslutning 
Mötesordförande Jörg Teichert förklarade årsmötet 2022 avslutat. Carina Karlsson 
tackar för visat deltagande på årsmötet och tackar förtoendet.  

 

Jörg Teichert, mötesordförande  Elin Lund Jonsson, sekreterare 

___________________________  ___________________________ 

Justerare: 

Yvonne Cederholm    Mats Sahlberg 

___________________________  ___________________________ 

År Ordförande Ledamot Hälsingland Ledamot Gästrikland 

2022 KF Heros Bollnäs GIF Fotboll Nytt förslag 


