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Protokoll fört vid Svenska Basketbollförbundets Förbundsmöte 

Tid: Lördag den 21 mars 2009, kl. 13:30 

Plats: SJ Academy, Järva Krog, Stockholm 

Närvarande: Se bifogad deltagarlista. 

Tf förbundsordförande Anna Westin inledde med att hälsa samtliga närvarande välkomna till Förbundsmötet 
2009. Anna gjorde en kort sammanfattning av året innan mötet hade en parentation över avlidna basketkamrater.  

Lena Wallin-Kantzy redovisade de bidrag som inkommit till Jan Jacobsens minnesfond. Hon har varit i kontakt 
med familjen som kommer att tillskjuta medel. Fonden beräknas innehålla cirka 250 000 kronor och ska användas 
till basketspelande ungdomar som vill kombinera idrottande och högskolestudier.  

Christer Pallin, Riksidrottsstyrelsen, informerade om att Hans Hellquist hälsar varmt att han inte kunde närvara på 
grund av sjukdom.  

§ 1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

Genomgång av fastställd röstlängd.  

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna röstlängden enligt följande: BDF:en –  62 röster, Rullstol-, Damliga- och Basketligaföreningarna –  
13 röster, totalt 79 röster.  

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna den i förväg utskickade föredragningslistan. 

§ 3 Mötets behöriga utlysande 

Mötet har varit utlyst på Svenska Basketbollförbundets hemsida, www.basket.se. Vidare har röstberättigade 
Basketdistriktsförbund (BDF) och föreningar erhållit skriftlig inbjudan och kallelse.  

Förbundsmötet beslutade 
att mötet var behörigt utlyst. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

Valberedningen kunde tyvärr ej närvara pga sjukdom och hade bett Lena Wallin-Kantzy att framföra sina förslag.  
Christer Pallin, Riksidrottsförbundet, föreslogs till mötesordförande. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Christer Pallin till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Valberedningen föreslog Gökay Akyüz till mötessekreterare. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Gökay Akyüz till mötessekreterare. 
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§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden, justera mötesprotokollet samt erforderligt 
antal rösträknare 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Anna Magnusson, Stockholm BDF och Tomas Sällström, Västmanland BDF att justera 
förbundsmötesprotokollet samt vid behov agera rösträknare. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

Mötesordföranden Christer Pallin föreslog mötet att verksamhetsberättelsen får anses föredragen då styrelsen 
inte hade några kommentarer. Mötesdeltagarna ombads göra eventuella inlägg vid behov. 

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna Verksamhetsberättelsen 2008. 

b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelser för det gångna räkenskapsåret 

Mötesordföranden föreslog mötet att förvaltningsberättelsen får anses föredragen.  Lena Wallin-Kantzy visade en 
bild med stapeldiagram på omsättningsökningen och resultat sedan 2004. Inga frågor ställdes.  

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna förvaltningsberättelsen för 2008. 

c) revisorernas berättelser för samma tid 

Ingen av revisorerna hade möjlighet att närvara. Revisionsberättelsen var utlämnad till årsmötesdeltagarna.  

Förbundsmötet beslutade 
att godkänna revisionsberättelsen för den gångna perioden. 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsens förvaltning 

Mötesordföranden Christer Pallin föreslog Förbundsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

Förbundsmötet beslutade 
att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen förvaltning för det gångna räkenskapsåret. 

§ 9 Behandling av förslag till verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan) för förbundet samt 
behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 
3:e Kap, § 7  

Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet att anta nedan föreslagen Verksamhetsinriktning (handlings- och 
ekonomisk plan) 

Thomas Persson berättade om Visions- och Målarbetet och den process som ligger bakom detsamma. 
Förbundsstyrelsen vill att mötet tar ställning till modellen och formuleringarna. Visionen ”Sveriges mest tillgängliga 
nationalsport” som man vill ska vara kittlande och uppnåelig presenterades.   

Kaj Krantz yrkar på att det ska heta ”en av Sveriges mest tillgängliga nationalsporter”. 
Tomas Sällström tyckte att ordet genomsyra inte passar in när vi pratar om Rent Spel och yrkade på 
formuleringen ”Rent spel i allt vi gör”.  

Följande synpunkter kom från mötet: 
 
Kaj Krantz tyckte att visionen som föreslagits ej är uppnåelig.  
Staffan  Lindström saknade något som säger att vi ska arbeta hårt för att nå våra mål. 
Anders Grönlunds medskick i det fortsatta arbetet var frågan om Svenska Basketbollförbundet har ansvaret för att 
höja nivån på Svensk Basket? 
Karel Herink ställde frågan om det är möjligt att uppnå detta. Vi måste ha tydlighet i vem som är ansvarig. 

Ordföranden ställde förbundsstyrelsens förslag om Vision mot Kaj Krantz yrkande.   
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Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag om Vision. 

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag om Verksamhetsidé. 

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag om Värdegrund med Thomas Sällströms tillägg.  

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag om Processen/modellen. 

Lena Wallin-Kantzy inledde med att berätta om upplägget för verksamhetsåret 2009. Därefter vidtog en kort 
presentation av varje område. 
Per Källman redogjorde för landslagets kommande verksamhetsår.  
Kent Brodin redogjorde för tävlingsverksamheten. P-O Persson ställde frågan om att köpa in Sideline Sports till 
samtliga förbundsserielag. Waldo Teppans förklarade att det skulle kosta 350 000 kr.  
Thomas Persson berättade om utbildningen. P-O Persson tyckte att föreningarna borde gå 
sportchefsutbildningar.  
Anna Westin redogjorde för Idrottslyftet.  
Hans von Uthmann redogjorde för kommunikations- och marknadsfrågorna.  
 
Verksamhetsplan 2009 

Landslag 

Senior herr och dam – delta i EM-kval och i  första steget kvalificering till Play off 

Rullstol herr – delta i senior EM och U23 VM                             

Genomföra planerad verksamhet med ett visst antal lägerdagar. Förstärka programmet genom att arrangera 
förberedelselandskamper på hemmaplan  

Deltagande i EM för 6 ungdomslandslag, Baltic Sea Basketball Cup och NM för 4 ungdomslandslag. 

Genomföra en gemensam utbildning av landslagsteam genom användandet av Sideline samt Rörelseanalys 
och Funktionell fysträning samt arbeta vidare med implementering av SUP och en gemensam strategi/”röd 
tråd”   

Om resurser medges kan vi samla landslagsledarna för intern utbildning i nya rön gällande träningslära och 
basketbollspecifika områden  

Genomföra Regionverksamhet enligt tidsplanen 

Införa Distriktsverksamhet i fler BDF 

Vidareutveckla SOK-projekt dam  

Utveckla en Elitplan enligt RF;s intentioner  

Utveckla ett system för kartläggning landslagsspelarnas fysiska och medicinska status. Arbetet fortskrider 
med datainsamling. Nuläget är att vi inväntar utvecklingen av RF;s nya administrativa verktyg en 
landslagsmodul 

Implementera ”Sideline” ett verktyg för videoanalysering och Sideline Organizer på klubbnivå  

Implementera Spelarutvecklingsplanen på distrikts- region- och landslagsnivå  

Föra dialog med föreningarna om en utvecklad tränings- och tävlingsnivå som harmoniserar med de 
intentioner och ambitioner som finns inom landslagsverksamheten 

Utveckla administrativa verktyg  

Genomföra kontinuerliga omvärldsanalyser 

Säkerställa material till alla landslag som följer en framtagen design  
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Tävling 

Införa FIBA domarwebbsida 

Färdigställa systemet för resultat och statistikrapportering 

Uppföljning av domare / Domarhandledning ökas 

Öka antalet kommissarieträffar 

Ligadomar- och coachträff säsongsstart och inför slutspel 

Införa Spelarutvecklingsplanen i tävlingssammanhang / Nya tävlingsformer 

Höja nivån i div 1 genom att föra en dialog med serieföreningen och höja krav på matcharrangemang mm 

Utbilda Regionala statistikutbildare 

Certifiera statistikpersonal i Förbundsserierna 

Studera och utveckla modeller för samarbete mellan föreningar  

Införa enhetliga tävlingsbestämmelser i Division 2 

Genomföra Representantskap, Ligamöten, Förbundsseriekonferns, tävlingsledarmöten och TU-möten  

Utbildning 

- Utbildarutbildning för Grundkurs, Steg 1, Steg 2 T, Steg 2 D  

- Utbildarutbildning för Förbundsfunktionärsutbildning  

- Utbildarutbildning för tidigare utbildade utbildare  

- Grundkurs i distrikten 

- Steg 1 i distrikten 

- Förbundsfunktionärsutbildning i distrikten 

- Steg 2 , 3, 4 T  

- Steg 2, 3 D  

- Komprimerad kurs Steg 2 T  

- Matchstatistikutbildning  

- Domarhandledarutbildning  

- Spelarutvecklingsplanen  

- Kommissarieutbildning  

- Sideline sports software utbildning  

- Framtagning av nytt kursmaterial inom alla områden  

- Elittränarutbildning (ETU) 

- GIH  

- Riksidrottsgymnasier 

- Certifierade gymnasier  

- FIBA-domarutbildning i samband med NM 

- FIBA-coach utbildning  

- Övriga domar- och tränarutbildningar arrangerade av FIBA 

- Fortbildning för förbundsdomarutbildningar 

- Ligacoach-fortbildning (dam och herr) 

 

Projekt 
Idrottslyftet – Ytterligare planer görs efter Förbundsmötet 
- Föreningslyftet 

- Föreningspaket 



 5

- Förbundsprojekt 

- Speciella projekt 

o rekrytera och/eller utveckla ledare  

o rekrytera barn och ungdomar 

o utveckla och förbättra föreningens verksamhetsgrunder, såsom föreningspolicy, 
verksamhetsplan; inkl. vision, mål, strategi, organisation mm.  

- Ledarforum  

Marknad/Kommunikation 
- Koppla Spelarutvecklingsplanen mot möjliga ungdomspaket  

- Utveckla avtalet med Viasat Sport för Svenska Basketligan och landslag herr  

- Fortsatt utveckling av webb-TV 

- Materialpartners för landslagen  

- Förstärka kommunikationen med medlemmarna och andra intressenter bla genom att utveckla en ny 
hemsida genom IdrottOnline 

 

Ekomisk plan 2009 
ü Mål – eget kapital enligt RFs rekommendationer 
ü Basverksamhet utifrån fasta intäkter och beslutade verksamhetsplaner 
ü Ev marknadsintäkter till speciella projekt 
ü Budgeterade intäkter > 19 000 Kkr, resultat 400 KKr 
ü From 2010 – Vision med konkreta mål ska styra budget 

 

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag till Verksamhets och ekonomisk plan inklusive tidsplan. 

Styrelsens förslag till Förbundsmötet 

Basketbollförbundets framtida (regionala) organisation 

Lennart Brunander från Förbundsstyrelsen var föredragande. Han berättade om förbundsmötet 2008 som tillsatt 
en utredningsgrupp med bred förankring i verksamheten. Den har haft ett antal arbetsmöten och korrespondens 
via e-post. I januari/februari har en enkät gjorts bland medlemsföreningarna med ett antal frågor runt BDF:ens roll 
kopplad till Verksamhetsmanualen.  

Utredningen har tyckt att det varit viktigt att beslut om Visions- och Målarbetet är taget innan man går vidare med 
frågorna.  

Mot bakgrund av vad som sagts i det föregående föreslår styrelsen förbundsmötet besluta  
ü Att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta utredningsuppdraget och ta med sig eventuella beslut om 

motioner i enlighet med styrelsens förslag.  

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 

Motioner 
Stockholms Basketbollförbund har inkommit med 13 motioner till Förbundsmötet. Nedan 
redovisas rubriken samt Förbundsstyrelsens svar på dessa.  
Kent Brodin från Förbundsstyrelsen var föredragande.  
 
Motion 1. 
Förändring av röstlängden på Förbundsmötet. 
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen och vill hänskjuta den till organisationsutredningen. 
 
Förbundsstyrelsen har noggrant diskuterat motionärens förslag och fört en dialog med stadgekommittén och kan 
konstatera följande:  
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Vi delar motionärens syn om att det är mycket viktigt att få alla medlemmar engagerade i rörelsen.  
 
Frågan hänger också intimt ihop med pågående organisationsutredning och vi vill att de utreder frågan och dess 
konsekvenser i form av ställningstagande om hur vi kan få föreningarna att bli mer delaktiga samt ekonomiska 
konsekvenser  o liknande.  
 
Beträffande motionärens kommentar – så får ett BDF ta ut en avgift. Däremot så är de så att en förening inte är 
medlem i ett BDF utan tillhör dess upptagningsområde. 
Följande står i normalstadgar för BDF – ”Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har 
fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SBBF samt de förpliktelser mot BDF som kan ha bestämts av 
BDF-mötet. ” 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 2 
Förändring av röstlängden på Repskapet 
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen och vill hänskjuta den till organisationsutredningen  
 
Förbundsstyrelsen har noggrant diskuterat motionärens förslag och fört en dialog med stadgekommittén och kan 
konstatera följande:  
 
Bakgrunden till Repskapets införande var att ge möjlighet till de föreningar som handhar elitverksamhet att ta 
tillvara på sina frågor på ett bra sätt. Om motionärens förslag skulle gå igenom blir ju konsekvensen helt motsatt. 
Vi tror att man när det gäller tävlingsfrågor ska dela upp ansvaret för besluten. Det kan inte vara rimligt att en 
motionsförening beslutar om ex Damligans serieform.  
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 3 
Avseende bestraffningsorgan 
 
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över frågan  
 
Förbundsstyrelsen har diskuterat motionärens förslag och fört en dialog med stadgekommittén och kan 
konstatera följande: 
 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det bör finnas en enhetlighet i bestraffningsärenden och vi vill 
se över frågan innan beslut tas om ev förändringar av stadgar. 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 
 
Motion 4 
Avseende överklagande av beslut i bestraffningsärenden 
 
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över frågan 
 
Förbundsstyrelsen har diskuterat motionärens förslag och fört en dialog med stadgekommittén och kan 
konstatera följande: 
 
Förbundsstyrelsen vill se över frågan innan man kan gå till beslut  
 
Fotnot: utdrag ur RFs stadgar 5 kap 3 § Prövningsrätt 
Med stöd av 14 kap 8 § andra stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen prövningstillstånd för 
överklagande av beslut om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad.  
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 5 
Avseende straffmätning i bestraffningsärenden 
 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen  
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Förbundsstyrelsen har diskuterat motionärens förslag och fört en dialog med stadgekommittén och kan 
konstatera följande: 
 
Styrelsen tycker inte att det finns en anledning att ha dubbla påföljder för ideella personer. Vi tror inte att 
kunskapen om påföljderna är tillräckligt höga för att avskräcka. Vi bör istället prioritera preventiva åtgärder såsom 
utbildning av ledare och domare  
 
Fotnot - 14 kap. 7 § RF:s stadgar  
Straffmätning  
Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa, får endast tillrättavisning utdömas. Är förseelsen att anse 
som grov, skall avstängningen åläggas för en tid av lägst ett år och högst två år.  

Endast en påföljd får förekomma i varje enskilt fall. SF får dock i sina stadgar föreskriva att avstängning upp t.o.m. en månad 
kan kombineras med böter. 

Skall någon bestraffas samtidigt för flera förseelser, ådöms en gemensam påföljd enligt föregående stycke. 

Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 
 
Motion 6 
Redovisning av Idrottslyftsmedel 
 
Förbundsstyrelsen anser att motionen får anses besvarad i och med skrivningen i 
Verksamhetsberättelsen.  
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 
 
Motion 7 
Förslag till stadgeändring  
 
Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen delvis med följande förslag till stadgeändring  
 
4 Kap Representantskap 
§ 2Sammanträden, kallelse, ärenden 
Kallelse och förslag till föredragningslista utsänds minst 30 dagar före sammanträdet. Om särskilda skäl av akut 
karaktär föreligger kan förbundsstyrelsen utfärda kallelse senast sju dagar före föreslaget möte. 
Förslag till ärenden att behandlas ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före 
sammanträdet. 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 
 
Motion 8 
Förslag till stadgeändring  
 
Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen delvis med följande förslag till stadgeändring  
 
Förbundsmöte hålls årligen senast den 30 april på dag(-ar) och ort som förbundsstyrelsen bestämmer. 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag 
 
Motion 9 
Förslag om regioner 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att motionen hänskjuts till organisationsutredningen 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att: 
Nuvarande regionindelning fyller en funktion inom olika verksamhetsområden. Den används enbart som ett sätt 
att praktiskt genomföra verksamheten. Många BDF är idag för små för att kunna var funktionella i ex 
landslagsrekrytering.  
Strukturen för de olika verksamhetsområdena bör utredas vidare av Organisationsutredningen. 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
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Motion 10 
Förslag om styrelsens organisation  
 
Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad  
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att: 
En BDF-konferens genomförs redan varje år och vi har för avsikt att fortsätta med detta. 
Vi instämmer med motionären om att vi bör ha gemensamma riktlinjer. Dessa håller ju nu på att tas fram i 
kombination med Spelarutvecklingsplanen.  
Vi ser inte ser någon skillnad på ungdoms- och breddverksamhet.  
Det är styrelsens ansvar att organisera sig på bästa sätt och man kommer att ta med sig motionärens synpunkter 
i det fortsatta arbetet. Man vill dock inte låsa sig vid en specifik benämning eller organisation. 
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 11 
Förslag om verksamhetsinriktning   
 
Förbundsstyrelsen anser att motionen är besvarad i och med skrivningen i stadgarna 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar följande:  
Att enligt stadgarna ska styrelsen varje år presentera en Verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan). 
Att detta har gjorts varje år. Dessutom har styrelsen följt det mycket tydliga budskapet från Förbundsmötet 2004, 
om att förbundet måste få ekonomisk balans så snart som möjligt.  
Att förbundsmötet inte tidigare har haft synpunkter på tydligheten i Verksamhetsinriktningen.  
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 12 
Förslag om budgetramar   
 
Förbundsstyrelsen anser att motionen får anses besvarad i och med skrivningen i stadgarna 
 
Förbundsstyrelsen konstaterar följande:  
Att enligt stadgarna ska styrelsen varje år presentera en Verksamhetsinriktning (handlings- och ekonomisk plan).  
Att detta har gjorts varje år. Dessutom har styrelsen följt det mycket tydliga budskapet från Förbundsmötet 2004, 
om att förbundet måste få ekonomisk balans så snart som möjligt.  
Att det är styrelsens uppdrag och ansvar att varje år upprätta en budget.  
 
Förbundsmötet beslutade att  
bifalla förbundsstyrelsens förslag  
 
Motion 13 
Förslag om Verksamhetsmanualen  
 
Förbundsstyrelsen anser att motionen får anses besvarad  
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att: 
Det är styrelsens ansvar att organisera sig och sitt arbete. Information läggs ut på förbundets hemsida.  
Beträffande regionerna så har förbundsstyrelsen ansvaret. 
 
Motion från Westra Sveriges BDF om avgiften för Motionslicens  
 
Förbundsstyrelsen tillstyrker motionen med följande tillägg  
 
Förbundsstyrelsen konstaterar att: 
Licensavgifter i sig är en budgetfråga för styrelsen men syftet med just detta förslag är av sådan karaktär att man 
avser att justera i budget för att ge möjlighet till en sänkt avgift. Kriterierna för denna typ av motionslicens ska 
dock fastställas av TU och gäller enbart för föreslagen serieform. 

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägget att det gäller enbart säsongen 09/10 och att en avrapportering 
bör ske till Förbundsmötet 2010. 
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§ 10 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

Förbundsstyrelsens förslag är: Samtliga föreningar 1 000 kr, Skol-IF 250 kr, nybildad förening 500 kr. Förslaget 
gäller from 2010. 

Förbundsmötet beslutade 
att bifalla Förbundsstyrelsens förslag om årsavgifter. 

§ 11 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

Nyval av Hans von Uthmann 
 
Förbundsmötet beslutade 
att enhälligt välja Hans von Uthmann till förbundsordförande för en tid av 1 år. 
 
§ 12 a Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år 
 
Valberedningen föreslår 8 övriga ledamöter 
 
Förbundsmötet beslutade 
att fastställa antalet övriga ledamöter till åtta personer. 
 
§ 12 b Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år 
 
Omval 2 år   Thomas Persson   
Nyval 2 år   Helena Ahlström  
Nyval 2 år   Thomas Nordgren  
Nyval 2 år  Eleonor Persson 
Fyllnadsval 1 år  (Per Stümer) Ann-Sofie Thelin   
Fyllnadsval 1 år  (H v Uthmann) Mats Carlsson    
   
Kent Brodin och Anna Westin har 1 år kvar på sin mandatperiod.  
Lena Wallin-Kantzy föredrog ärendet på uppdrag av valberedninen och informerade om valberedningens arbete 
och dess förslag. Jämställdheten har varit en viktig aspekt i arbetet.   
 
Förbundsmötet beslutade 
att välja Thomas Persson, Helena Ahlström, Thomas Nordgren, Eleonor Persson som ledamöter för en tid av 2 
år. Att fyllnadsvälja Ann-Sofie Thelin och Mats Carlson för en tid av 1 år. 

§ 13 Val av en revisor, en revisorssuppleant samt en lekmannarevisor med uppgift att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år. 

Valberedningens ordförande redovisade följande förslag; Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorsuppleant 
Erik Åström, Ernst & Young. 

Till lekmannarevisor föreslogs Lars-Christan Larsson, Stockholm. 

Förbundsmötet beslutade 
att till revisor välja Åsa Lundvall, Ernst & Young samt till revisorsuppleant Erik Åström, Ernst & Young att granska 
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet.  
Till lekmannarevisor valdes Lars-Christan Larsson. 

§ 14 Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Förbundsmötet beslutade 
att välja Maria Näsström, Sandra Andreasson, Kjell Karlgren och Anders Öhrn. Kjell Karlgren är sammankallande. 

§ 15 Beslut om val av ombud till RIM (Riksidrottsmötet) och erforderligt antal suppleanter 

Förbundsmötet beslutade 
att hänskjuta frågan till Förbundsstyrelsen. 
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Anna Westin tackade Lennart Brunnander för de år han suttit i styrelsen och delade ut förtjänsttecknet i guld. 
Förbundsordföranden, nyvalde Hans von Uthmann, tackade Christer Pallin och förbundsmötet för förtroendet och 
förklarade mötet avslutat.  

 

Gökay Akyüz 
Mötessekreterare 

 

Justeras 

 

Christer Pallin   Anna Magnusson Thomas Sällström 
Mötesordförande  Justeringsperson Justeringsperson 


