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Svenska Parasportförbundet

och Sveriges Paralympiska Kommittés

förbundsmöte, digitalt 2021-05-22

Närvarande: Se deltagarförteckning (Bilaga 1)

§ 1. Förbundsmötet öppnas

Förbundsordföranden Åsa Llinares Norlin hälsaralla gäster, alla ombud, valberedningen,

observatörer, kommittérepresentanter, samarbetspartners, sponsorer, media, anställda och

övriga digitalt närvarande välkomnatill Svenska Parasportförbundets första digitala

förbundsmöte någonsin.

Asa Llinares Norlin introducerar Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister samt minister med

ansvarför idrottsfrågorna, och Björn Eriksson, ordförandei Riksidrottsförbundet, som vardera

skickar en inspelad hälsning till mötet.

ÅsaLlinares Norlin förklarar 2021 års förbundsmöte för öppnat. Svenska Parasportförbundets

fanfar spelas.

1.1 Parentation

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, håller en samlad parentation över ledare och aktiva som

gått bort sedan senaste förbundsmötet och påkallar en tyst minut.

1.2 Utmärkelser

Karin Olsson Sandberg, förbundsstyrelsen, meddelarföljande utmärkelser:

Parasport Sverigesförtjänsttecken Silvertilldelas Åke Fridén, Anderstorp

Parasport Sveriges Hall of Fame som nr 26 tilldelas Henrik Larsson, Malmö

Dessa utmärkelser kommeratt vid väl valt tillfälle delas ut lokalt p.g.a. rådande omständigheter.

1.3 Redovisning av förslag till resefördelning

Kap A,sid 3 i förbundsmöteshandlingarna

ÅsaLlinares Norlin, förbundsstyrelsen, meddelaratt resefördelning inte är aktuellt för året, då

förbundsmötet anordnas digitalt.

1.4 Val av redaktionsutskott

ÅsaLlinares Norlin, förbundsstyrelsen, föreslår att ett redaktionsutskotttillsätts under

förbundsmötetför att vid behov hjälpa till med beredningen av ärenden.

Åsa Johansson, valberedningens sammankallande, redovisar valberedningensförslag till
redaktionsutskott av följande personer:
Lena Käld Palmer (SDF Värmland) och Gunilla Bernhardsson (SDF Göteborg), Åsa Llinares
Norlin (FS), Thomas Wilhelm (FS) och Calle Delling (Parasport Sverige).

Åsa Llinares Norlin frågar om mötet kanfatta beslut enligt valberedningens förslag.
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Förbundsmötet beslutar

att välja valberedningensförslag till redaktionsutskott

1.5 Övrig information kring digitalt förbundsmöte

Mats Abrahamsson, Teknisk producent från företaget Abaton, föredrar hur det digitala årsmötet

kommer genomförasi praktiken Ii systemet EasyMeet.

Mötet kommer kunna sesi efterhand och handlingarna finns både i PDF- och Wordformat.

1.6 Nominering av kandidater

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, meddelar att nomineringentill förbundsstyrelsen samt

lekmannarevisor avslutades kl. 12.00 torsdag den 20 maj, i enlighet med information som

skickadesuttill alla ombud den 12 maj.

Nominering av valberedningen pågår,i enlighet med förbundsmöteshandlingarna, fram till lunch

under förbundsmötesdagen.

ÅsaLlinares Norlin frågar om mötet kan fatta beslut att avsluta kandidatnomineringentill

förbundsstyrelsen och lekmannarevisor.

Förbundsmötet beslutar
att anse kandidatnomineringentill förbundsstyrelsen ochtill lekmannarevisor avslutad

1.7 Enkla frågor

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, meddelaratt enkla frågor kunde lämnasin framtill kl

12.00 torsdag den 20 maj, i enlighet medinformation som skickadesuttill alla ombud den 12

maj. Inga enkla frågor har inkommit.

$g 2. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den av

Förbundsstyrelsens upprättade röstlängden

Kap B, sid 4 i förbundsmöteshandlingarna

Röstlängden sammanställdes efter avslutad registrering kl. 20.00 på fredagen den 21 maj. 66

befullmäktigade ombud har anmälts registrerade.

Verksamhetschef Ulrika Askengren, redovisar att 66 ombudärregistrerade. Vilket innebär att

för enkel majoritet krävs 34 röster och för 2/3 majoritet krävs 45 röster.

Åsa Llinares Norlin frågar om mötet kan fatta beslut omatt fastställa röstlängden.

Förbundsmötet beslutar

att godkännaröstlängdentill 66 ombud

83. Fastställande av mötets behöriga utlysande

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, redovisaratt utlysning av förbundsmötet har skett enligt

följande:

På förbundets hemsida 10 februari 2021
På webbplatsen www.iclrottenskungorelser.se 21 december 2020
I kallelsen till befullmäktigade ombud 18 februari 2021

  

 

 



Åsa Llinares Norlin frågar om mötet kanfatta beslut om förbundsmötets utlysning skett i behörig

ordning.

Förbundsmötet beslutar

att förbundsmötet utlysts i behörig ordning

8 4. Fastställande av föredragningslista för mötet

Kap C, sid 5-6 i förbundsmöteshandlingarna

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, frågar om mötet kan godkännaföreliggande

föredragningslista.

Förbundsmötet beslutar
att fastställa föredragningslistan för förbundsmötet

8 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5.1 Val av mötesordförande

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningensförslag av Margareta Israelssontill

mötesordförande

Åsa Llinares Norlin frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att utse Margareta Israelsson till mötesordförande

Förbundsstyrelsens ordförande Åsa Llinares Norlin överlämnar därmed ordförandeklubbantill

Margareta Israelsson som tackarför förtroendet att leda mötesförhandlingarna till förbundsmöte

nr 27 i Parasport Sverigeshistoria.

5.2 Protokollssekreterare för mötet

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningens förslag av protokollssekreterare till

Alice Bergholtz och Carina Forslund från Parasport Sveriges kansli.

Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningensförslag.

Förbundsmötet beslutar

att utse Alice Bergholtz och Carina Forslund till protokollssekreterare

§ 6. Val av protokolljusterare och rösträknare

6.1 Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningensförslag av protokolljusterare till Ola

Brossberg (SDF Dalarna) och Vicki Skure Eriksson (SDF Västmanland).

Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningensförslag.

Förbundsmötet beslutar

att utse Ola Brossberg och Vicki Skure Eriksson till protokolljusterare
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6.2 Erforderligt antal rösträknare

Åsa Johansson, valberedningen, meddelaratt då rösträkningenskerdigitalt via EasyMeet

behöverinte rösträknare väljas. Genom systemet har samtliga ombudfull insyni röstlängden.

Mötessekretariatet föreslår därför att inga rösträknare väljs.

Förbundsstyrelsen föreslår Ulrika Askengren, Verksamhetschef, somansvarig observatörvid

rösträkning, då hon närvarar i rummet för mötespresidiet.

Mötesordförandenfrågar om mötet kanfatta beslut enligt mötessekretariatet samt

förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar
att inte välja rösträknare ochi stället överlåta rösträkningen till det digitala mötessystemet

EasyMeet

alt utse Ulrika Askengrentill kontrollant av rösträknandet eftersom hon närvarar i rummet

8 7. Fastställande av arbetsordning för mötet

7.1 Fastställa ramprogram samt mötesregler

Kap D-E, sid 7-9 i förbundsmöteshandlingarna

Mötesordföranden tydliggör att mötet utgår från de tryckta handlingarna som skickats ut till

samtliga ombud.

Mötesordföranden redogörför mötets ramprogram, hålltider och mötesregler.

Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningensförslag.

Förbundsmötet beslutar
att fastställa ramprogram och mötesreglerna för förbundsmötet

Mötesordförande introducerar Riksidrottsstyrelsens representant Lotta Kjellander som sänder

en hälsning till mötet.

Mötesförhandlingarna ajourneras kl 10.48.

Mötesförhandlingarna återupptas kl 11.04.

$ 8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsbokslut för perioden

2019-2020

Kap F, sid 10 i förbundsmöteshandlingarna

8.1 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste verksamhetsåren

Förbundsstyrelsen tillsammans med Ulrika Askengren, Verksamhetschef, föredrar förbundets

verksamhetsberättelse 2019-2020.

Förbundsmötet noterarett feltryck i resultatlistorna på sidorna 70-71 i verksamhetsberättelsen.

Korrigering av dessa kommer göras och en ny version publicera på förbundets hemsida.
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Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens föredragning.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de två senaste

verksamhetsåren

8.2 Förbundsstyrelsens årsbokslut för de två senaste räkenskapsåren

Patrik Modin, förbundsstyrelsen, tillsammans med Ulrika Askengren, Verksamhetschef, föredrar

årsbokslutet.

Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens föredragning.

Förbundsmötet beslutar
att godkänna förbundsstyrelsens årsbokslut för de två senaste åren

8.3 Revisionsberattelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter for de tva

senaste rakenskaps-/verksamhetsaren

Lars-Erik Engberg, förbundets auktoriserade revisor, kommenterar revisorernas berättelse på

förbundets resultat- och balansräkning samt styrelsensförvaltning, vilken han fann god. Lars-

Erik Engberg föreslår att godkänna revisorernas berättelse samt bevilja förbundsstyrelsen

ansvarsfrihetfor perioden 20219-2020.

Mötesordföranden frågar om mötet kan fatta beslut enligt revisorns föredragning.

Förbundsmötet beslutar

att godkännarevisorernas berättelser för de två senaste räkenskapsåren

8 9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Mötesordförande frågar om mötet kani enlighet med revisorernastillstyrkan bevilja

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Förbundsmötet beslutar
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2019-01-01 till 2020-12-31

Mötesordförande påpekaratt nomineringstidenför valberedning är avslutad kl 12.05.

8 10. Behandling av förbundsstyrelsens förslag till ekonomisk plan och

verksamhetsinriktning för kommande verksamhetsperiod

Kap G, sid 11 i förbundsmöteshandlingarna

Susanne Möllberg, ekonomichef, kommenterar förbundsstyrelsensförslag till ekonomiska

riktlinjer för verksamhetsperioden 2021-2023. Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, yrkar bifall

till styrelsens förslag till ekonomiska plan.

Mötet diskuterar.

Lena Käld Palmer, SDF Värmland, yrkar att de ekonomiskariktlinjernas sista punkt ”att verka för

att stärka SDF:ens ekonomi” placeras som fjärde punkt i listan.

Leif Andersson, SDF Halland, yrkarstryka ”att verka för” i de ekonomiska riktlinjernas sista

punkt enligt följande: "att verka för att stärka SDF:ens ekonomi".
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Patrik Modin, Förbundsstyrelsen, svarar att styrelsen yttrar stöd till Parasport Värmlands och

Parasport Hallands yrkanden.

Margareta Israelsson föreslår streck i debatten.

Mötestförhandlingarna ajourneras kl 12.20.

Motesférhandlingarna aterupptaskl 13.32.

Asa Maria Edlund, SDF Goteborg,yrkaratt forbundsstyrelsen innansista juni 2021 förmedlar en

rambudget för året 2021 samt en rambudget för 2022 den sista december2021.

Patrik Modin, förbundsstyrelsen, svarar att styrelsen yttrar stöd till Parasport Göteborgs

yrkande.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag med

tilläggsyrkanden från SDF Värmland, SDF Halland, SDF Göteborg.

Förbundsmötet beslutar

alt flytta punkten om SDF:s ekonomi till fjärde punkt

att stryka "verka för att” i ovan nämnda punkt

att uppdra förbundsstyrelsen att innan sista juni 2021 förmedla en rambudgetför 2021

samt att en rambudgetför 2022 framlägges innan den sista december 2021  att därmedfastställa förslagna ekonomiskariktlinjer för 2021-2023

& 11. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet

Kap H, sid 12 i Förbundsmöteshandlingarna

Mötesordförande frågar om mötet kan godkänna förbundsstyrelsens förslag att bibehålla

nuvarande medlemsavgift på 400 kronorperförening och år, fram till nästa förbundsmöte 2023.

Förbundsmötet beslutar

att bibehålla nuvarande medlemsavgiften pa 400 kr per förening och år, fram till nästa

förbundsmöte 2023

& 12 Behandling av förbundsstyrelsens förslag

12.1 Stadgeändringsförslag

Kap I 1, sid 13-19 i förbundsmöteshandlingarna

Harriet Tiderman Säfwenberg, förbundsstyrelsen, föredrarförslaget till ändringari

förbundsstadgarna samt normalstadgarna för SDF. Harriet Tiderman Säfwenberg yrkarbifall till

förbundsstyrelsens förslag.

Mötetdiskuterar.

Torsten Undemar, SDF Orebro,yrkar att motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast

den 31 januari det år förbundsmöte hålls.

Harriet Tiderman Säfwenberg, förbundsstyrelsen, svararatt styrelsen yttrar st6dtill SDF

Örebros yrkande.

Mötesordförande frågar ommötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag med

tilläggsyrkanden från SDF Örebro.

 



Förbundsmötet beslutar

att motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari det år

förbundsmöte hålls

att bifalla förslagettill ändring av förbundsstadgarna och normalstadgarna för SDF

Mötesförhandlingarna ajourneras kl 14.31.

Mötesförhandlingarna återupptas 14.45.

12.2 Parasport Sveriges verksamhetsinriktning 2021-2023

Kap I 2, sid 20-21 i förbundsmöteshandlingarna

Förbundsstyrelsen föredrarförslaget till verksamhetsinriktning för kommande

verksamhetsperiod.

Harriet Tidermanyrkarbifall till förbundsstyrelsens förslag, med ändring av beslutets tredje

attsats. Den nya lydelsen föreslås bli: "att uppmana alla utskott, kommittéer, distrikt och

medlemsföreningaratt arbeta för att arbeta utifrån verksamhetsinriktningen och sträva mot

planens mål där-så-ärrmöjligt".

Mötet diskuterar.

Leif Andersson, SDF Halland, yrkaratt på sida 22, mål 1, ändra ordet ”samarbeten”till

”samverkan”i det andra exemplet på aktiviteter. Den nya lydelsen föreslås: "Stärka samverkan

mellan Parasport Sveriges distrikt och RF-SISU-distrikt över hela landet”.

Vicki Skure Eriksson, SDF Västmanland, yrkar att på sida 23, mål 2, lägga till "regioner" i det

fjärde exemplet på aktiviteter. Den nya lydelsen föreslås: "Tillsammans med kommuner,

regioner, skolor, funktionsrattsorganisationer och andra etablera starka samarbeten pa lokal
ånnivå”.

Leif Andersson, SDFHalland,yrkaratt pa sida 23, mål 2, läggatill "och deras distriktsförbund" i

det tredje exemplet på aktiviteter. Den nya lydelsen föreslås: ”Stärka samverkan mellan

Parasport Sverige och andra specialidrottsförbund och deras distriktsförbund genom

gemensamma arrangemang på lokal och regional nivå".
 

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag med

tilläggsyrkanden från Harriet Tiderman, SDF Halland SDF Västmanland.

Förbundsmötet beslutar

alt Andra "samarbete’till "samverkan” under mal 1, exempel 2

alt lägga till "regioner” under mal 2, exempel 4

att lägga till ”och deras specialidrottsförbund" under mål 2, exempel 3

att fastställa verksamhetsinriktningen för perioden 2021-2023

att uppdratill förbundsstyrelsen att arbeta utifrån verksamhetsinriktningen och sträva mot

planens mål
att uppmanaalla utskott, kommittéer, distrikt och medlemsföreningaratt arbeta utifrån

verksamhetsinriktningenför att uppnå planens mål

§ 13. Behandling av motioner enligt forbundsstadgarna 6 kap. 2 §

13.1 Parasport Halland; Sank trésklarnaférett aktivt liv

Kap J, sid 25 i forbundsméteshandlingarna

Leif Andersson, SDF Halland, avstarfran att redovisa motionen och yrkar bifall på motionen.

 

 



 

Karin Olsson Sandberg och Ellis Kivi, förbundsstyrelsen, redovisar förbundsstyrelsens yttrande

över motionen. Ellis Kivi yrkarbifall till motionen, i enighet med förbundsstyrelsens förslag.

Mötesordförande frågar om mötet kanfatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla motionen

13.2 Parasport Halland; Inför ett SDF-stöd

Kap J, sid 27 i förbundsmöteshandlingarna

Leif Andersson, SDF Halland, redovisar motionen och yrkarbifall.

Mathias Kemi, förbundsstyrelsen, redovisar förbundsstyrelsens yttande över motionen och yrkar

avslag till motionens första attsats samt bifall till motionens andra attsats, i enlighet med
förbundsstyrelsens yttrande.

Mötet diskuterar.

Jerker Lundin, SDF Bohuslän Dal yrkar motionen ska anses besvarad.

Dedjo Engmark, SDF Östergötland, yrkarbifall av motionen, men med en namnändring av

stödet.
 

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut genom votering enligt följande:

Förbundsstyrelsens förslag samt SDF Bohuslän Dals förslag ställs mot motionärensförslag

samt SDF Östergötlands förslag.

Förbundsstyrelsens förslag samt SDF Bohuslän Dals förslag beviljas med 44 röster.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut genom votering enligt följande:

Förbundsstyrelsensförslag ställs mot SDF Bohuslän Dals förslag.

Förbundsstyrelsens förslag beviljas med 40 röster.

Förbundsmötet beslutar
att avslå förslaget om ett fast bidragsbelopp

att bifalla att stödet Parasport Sverige fördelartill distrikten fortsatt ska villkoras

Förbundsmötets presidiumföreslår en talartid på max två minuter.

Förbundsmötet beslutar

att bifalla förslaget

13.3 Parasport Halland; Öppna upp förbundetsidrottsutbud för personer med en NPF-

diagnos

Kap J, sid 29 i förbundsmöteshandlingarna

Leif Andersson, SDF Halland, redovisar motionen och yrkarbifall.

Jan Björfeldt och Thomas Wilhelm, förbundsstyrelsen, redovisar förbundsstyrelsens yttande

över motionen. Jan Björfeldt yrkar på avslag av motionen, i enighet med förbundsstyrelsens

yttrande.
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Mötet diskuterar.

Torsten Undemar, SDF Örebro yrkar avslag på motionens första och andra attsatser, samt yrkar

följande tillägg på tredje attsatsen: ”Att Svenska Parasportförbundet verkarför att hela den

Svenska idrottsrörelsen verkar för personer med NPF-diagnos genom att uppdra åt den

tillträdande förbundsstyrelsenatt tillsammans medrelevanta representanter utreda och

framställa en motion till RIM 2023 angående målgruppens möjlighettill idrott och hur den skall

organiseras.”

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, svararatt styrelsen yttrar stöd till SDF Örebrosförslag.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut genomvotering enligt följande:

Förbundsstyrelsens förslag om avslag ställs mot motionärens förslag på bifall.

Förbundsstyrelsens förslag om avslag beviljas med 45 röster.

Mötesordförande frågar ommötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag med

tilläggsyrkanden fran SDF Orebro.

Férbundsmétet beslutar

att avsla motionen
att Svenska Parasportférbundetverkarfér att hela den Svenska idrottsrörelsen verkarför

personer med NPF-diagnos genom att uppdra åt dentillträdande forbundsstyrelsen att

tillsammans med relevanta representanterutreda och framstalla en motiontill RIM 2023

angående målgruppens möjlighet till idrott och hur den skall organiseras

13.4 Parasport Halland; Tid för reflektion

KapI, sid 32 i förbundsmöteshandlingarna

Leif Andersson, SDF Halland, redovisar motionen ochyrkarbifall.

Åsa Llinares Norlin och Harriet Tiderman, förbundsstyrelsen, redovisar förbundsstyrelsens

yttrande över motionen. Harriet Tiderman yrkar på att anse motionen besvarad, i enighet med

förbundsstyrelsens yttrande.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar
alt anse motionen besvarad

13.5 Parasport Värmland; Säkra funktioner med kompetens regionalt i distrikten

Kap J, sid 35 i förbundsmöteshandlingarna

Lena Käld Palmer, SDF Värmland, redovisar motionen ochyrkarbifall.

Åsa Llinares Norlin, förbundsstyrelsen, redovisar förbundsstyrelsens yttrande över motionen

och yrkar på att anse motionen besvarad, i enighet med förbundsstyrelsens yttrande.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

 

 



 

13.6 Extra beslutspunkt, gemensamt uttalande från förbundsmötet

Åsa Llinares Norlin, redaktionsutskottets ordförande, presenterar redaktionsutskottets förslag till

gemensamt uttalande med rubriken: ”Viktigare än någonsin att påverka politiken i rätt riktning”.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt redaktionsutskottets förslag.

Förbundsmötet beslutar

att ställa sig bakom förslaget till uttalande

$ 14 Fastställande av

14.1 Förbundets officiella kungörelseorgan

Kap K 1, sid 37 i förbundsmöteshandlingarna

Mötesordförande frågar om mötet kan godkänna förbundsstyrelsensförslag att Parasport

Sveriges hemsida även fortsättningsvis är förbundets officiella kungörelseorgan.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmötet beslutar
alt godkänna Parasport Sveriges hemsida som förbundets officiella kungörelseorgan

14.2 Arvodetill styrelseledamöter och ordinarie lekmannarevisor

Kap K 2, sid 37 i förbundsmöteshandlingarna

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningensförslag på arvode till

styrelseledamöter och ordinarie lekmannarevisor.

Mötesordförande frågar om mötet kanfatta beslut enligt valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att godkänna valberedningensförslag av arvode till styrelseledamöter och ordinarie

lekmannarevisor

§ 15. Val av férbundsordférande,tillika forbundsstyrelsens ordférande,for

en tid av tva ar

Kap L 1, sid 38 i férbundsméteshandlingarna

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningens förslag till {6rbundsordférande.

Mötesordtörande frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslutar
att välja Åsa Llinares Norlin till förbundsordförande perioden 2021-2023

8 16. Val av fyra övriga ledamöter för en tid av fyra år

Kap L 1, sid 38 i förbundsmöteshandlingarna

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningensförslagtill styrelseledamöter samt

övriga inkomna nomineringar.
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Mötesordförande frågar om mötet kanfatta beslut enligt valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslutar

att välja Mathias Kemi, Karin Olsson-Sandberg, Maria Nilsson, och Åsa Maria Edlund till

förbundsstyrelseledamöter perioden 2021-2025

$ 17. Revisorer

Kap L 2, sid 39 i förbundsmöteshandlingarna

17.1 Beslut om att för en tid av två år utse en auktoriserad revisor med personlig
ersättareeller ett revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning

enligt 8 kap. 18

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningensförslagtill revisionsbyrå.

Mötesordförande frågar om mötet kan fatta beslut enligt valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslutar
att välja revisionsbyrån Moore Allegretto AB med Lars-Erik Engberg, auktoriserad revisor,

som huvudansvarig för en tid av två år

17.2 Val för en tid av två år av en lekmannarevisor med personlig ersättare, med uppgift

att granska verksamheten enligt 8 kap 2 8

Kap L 1, sid 38 i förbundsmöteshandlingarna

Åsa Johansson, valberedningen, redovisar valberedningens förslag till lekmannarevisor.

Mötesordförande frågar om mötet kanfatta beslut enligt valberedningensförslag.

Förbundsmötet beslutar
alt välja Kerstin Brodin till lekmannarevisor samt Anja Chewan Malrning som

lekamannarevisorsuppleant perioden 2021-2023

8 18. Valberedning

Kap L3, sid 40 i förbundsmöteshandlingarna

18.1 Val av ordförande och fyra ledamöteri valberedningenfören tidav två år

Av valberedningens representanter ska två vara respektive kön. I valberedningen ska även

minst en person med egenfunktionsnedsättning finnas representerad.

Mötesordförande föredrar det inkomnaförslaget på nominerade och konstateraratt röstning

kommerskei två steg. Först genom att röstning sker på 5 av de 11 nomineradetill en
valberedning. Nästa röstning avser val av ordförande i valberedningen. Röstning sker genom

personval.

Följande personer har nomineratstill valberedning:

Åsa Johansson
Kjell Thelberg

Anna Lind
Margareta Spång
Peter Ojala
Lena Käld Palmer

Torsten Undemar

Henrik Söderkvist

 

 



Marika Rydell

Åke Hamrin

Helena Hagberg

Följande personer har nominerats till valberedningens ordförande:

Åsa Johansson
Lena Käld Palmer

Mötesordförande frågar om mötet kanfatta beslut genom votering.

Förbundsmötet beslutar
att till valberedning för perioden 2021-2023 välja:

Åsa Johansson(46 röster)
Kjell Thelberg (42 röster)

Peter Ojala (37 röster)

AnnaLind (33 röster)

Lena Käld Palmer(28 röster)

att till valberedningens ordförandeför perioden 2021-2023 välja:

Åsa Johansson(41 röster)

Jonny Pettersson, SDF Södermanland, anmäler att han inte kunde genomföra röstningen på

grund av tekniska problem.

8 19. Beslut om val av ombud och erforderliga ersättare till

Riksidrottsmötet

Kap M, sid 41 i förbundsmöteshandlingarna

Mötesordförande frågar om förbundsmötet kan besluta ge den nyvalda förbundsstyrelseni

uppdrag att utse fyra ombudtill Riksidrottsmötet i maj 2021.

Förbundsmötet beslutar

att uppdratill förbundsstyrelsen att utse ombud (fyra stycken) till Riksidrottsmötet 2021

8 20. Förbundsmötets avslutning

Mötesordförande lämnar ordettill den omvalda förbundsordföranden Åsa Llinares Norlin, som

tackar Margareta Israelsson för mötesledningen ochhåller ett kort installationstal.

Avtackningar

Åsa Llinares Norlin assisterad av Leif Thorstenson, förbundskansliet, tackar:

Harriet Tiderman Säfwenberg för hennes arbete i förbundsstyrelsen.

Torsten Undemarför hans arbete som lekmannarevisor.

Helena Hagberg, Åke Hamrin och Marika Rydell för arbete i valberedningen.

Lena Käld Palmer och Gunilla Bernhardsson för arbete i stadgekommittén.

I stället för blommortill alla avgående personer kommerförbundet ge ett bidragtill

barncancerfonden.

Asa Llinares Norlin erbjuder alla SDF en 50-arspresent i form av endigital forelasning med Olot

Rohlander den 10 juni.
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Åsa Llinares Norlin informerar att nästa förbundsmöte planeras hållas i Stockholm år 2023.

Åsa Llinares Norlin förklarar mötet för avslutat.

$ 21. Reservationer

Inga reservationer anmäldes.

Protokollförare

Alice Bergholtz Carina Forslund  
Mötesordförande

   
rs } Uv

Margareta Israelsson
/

Justerare

 

OlBuss
Ola Brossberg a Vicki Skure Eriksson
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