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Kompletterande per capsulam-beslut till FS nr 2/2022 
 
Bakgrund	till	behov	av	kompletterande	per	capsulam-beslut:	

Vid FS-mötet den 17 mars 2022 var styrelsen beslutsför i vid alla punkter, utom när Åsa 
Edlund var jävig och naturligt avstod att delta i beslut angående sammanslagningen av tre 
SDF till SDF Västra Götaland from den 1 januari 2022 (§ 9.2). Ett per capsulam-beslut av de 
vid FS-mötet frånvarande ledamöterna behöver därmed tas. Det sker även val av ny 
justerare av denna beslutspunkt. 
 
Ett kompletterande beslut av val av firmatecknare och delegering av arbetsgivaransvar (§9.1) 
görs samtidigt, då det är ett viktigt beslut som hela FS bör vara med vid. 
 
 
Kompletterande	per	capsulam-beslut:	

§ 9.1 Val av firmatecknare och delegering av arbetsgivaransvar 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
 
att utse ordförande Åsa Llinares Norlin och GS Bo Sköld som firmatecknare för Svenska 
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Två av ovanstående i förening 
eller en av dessa i förening med någon av de övriga förbundsstyrelseledamöterna. 
 
att delegera arbetsgivaransvaret till GS Bo Sköld med personalledning, anställning och 
organisering. GS har det övergripande ansvaret för anställda. För att på bästa sätt leva upp 
till personal- och arbetsmiljöansvaret kan GS delegera avgränsade arbetsuppgifter inom 
ansvaret och därmed sammanhängande befogenheter till underlydande chefer. 
 
att utse ekonomichef Susanne Möllberg och Ulrika Askengren till firmatecknare var för sig att 
teckna skattedeklarationer, pensionsärenden och telefonabonnemang. 
 
att utse ekonomichef Susanne Möllberg att i förening med Hans Säfström, Bo Sköld, Åsa 
Llinares Norlin eller Ulrika Askengren göra internetbetalningar, teckna övriga bankärenden 
och värdeförsändelser.  
 
att utse ekonomichef Susanne Möllberg i förening med Bo Sköld eller Patrik Modin att göra 
placeringar/omdisponeringar i enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn. 
 
 
§ 9.2 Sammanslagning av SDF till SDF Västra Götaland 
 
Förbundsstyrelsen beslutar 
 
att godkänna sammanslagningen av SDF Bohuslän-Dals, SDF Västergötland samt SDF 
Göteborg till SDF Västra Götaland från och med den 1 januari 2022. 
 
att beslutspunkten justeras av Karin Olsson Sandberg. 
  



 

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté | www.parasport.se 
Box 11016 | 100 61 Stockholm | SWEDEN | Skansbrogatan 7 (visit) 

	

Mejl med beslutsformuleringarna för § 9.1 och § 9.2 är utsänt till de fyra ledamöter som var 
frånvarande vid ordinarie FS-möte nr 2 den 17 mars 2022, och där samtliga ställer sig bakom 
besluten: 
 
Jan Björfeldt 
Thomas Wilhelm 
Mathias Kemi 
Patrik Modin 
 
 
 
Justeras 
 
Åsa Llinares Norlin   Karin Olsson Sandberg (§ 9.1) 
 
 
Vid protokollet 
 
Karin Riddar 
 
 
 
 
 
 


