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Protokoll fört vid Svenska Friidrottsförbundets ordinarie Förbundsmöte 2008 
 
Bilaga 1: Styrelsens förslag  
Bilaga 2: Motioner  
 
Plats: Västerås 
 
Tid:  2008-03-29  klockan 14.00 - 17.00 
 2008-03-30 klockan 09.00 - 12.00 
 
 
Lördag 29 mars 
 
Förbundsmötets öppnande 
Förbundsordförande Yngve Andersson hälsar de närvarande varmt välkomna till årets 
förbundsmöte och förklarar detsamma öppnat. 
  
Parentation 
Parentation hålls över följande personer vilka gått bort sedan förra förbundsmötet:  
Sixten Borg, Tureberg FK, Lennart Nilsson, IFK Lidingö, Bengt Andersson, Väsby IK, 
Ann Sääw, Stocksäters IF och Spårvägens FK, Gunnar Henriksson, IFK Lund, Jan Lind, 
Svenska Marathonsällskapet, Mats Skoglund, Högbo AIK , Ulf Frostevall, 
Ångermanlands FIF, Peter Melin Spårvägen FK, Hans Öhlund, Norrbottens FIF,  Yngve 
Simonsson, IK Ymer.  
Stora Grabbar: Allan Ringström, slägga, Göran Waxberg, mångkamp, Birgit Nyhed 
(Lundström), kast, Rickard Dahl, höjd, Gustaf Strand, längd, Bertil Albertson, 
långdistans.   
 
Deras minne hedras med en tyst stund. 
 
Förbundsordförande Yngve Andersson håller ett inledningstal. 
 
§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 
 Röstlängd Namn                               29/3  30/3 
 Blekinge FIF 1(2) Peter Enckell 1 1 
 Bohuslän-Dals FIF 3 (3) Lillemor Rönnbrant 1 1 
  Karl-Axel Axelsson 1 1 
  Johanna Jönsson 1 1 
 Dalarnas FIF 3 (3) Lars Karlsson 1 1 
  Anna Karlsson 1 1 
  Björn Blomberg 1 1 
 Gotlands FIF  1 (2) Bo Larsson 1 1 
 Gästriklands FIF 2 (2) Jan Hovdebo 1 1 
  Anna Ekström 1 1 
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 Göteborgs FIF 3 (3) Lars Friberg 1 1 
  Berndt Andersson 1 1 
  Jan Axelsson 1 1 
 Hallands FIF 2 (2) Johnny Lingstam 1 1 
  Monika Andersson 1 1 
 Hälsinglands FIF 2 (2) Stefan Permickels 1 1 
  Kajsa Ahlander 1 1 
 Jämtland-Härjedalens FIF 3 (3) Tore Torstensson 1 1 
  Johan Norberg 1 1 
  Olle Arnsten 1 1 
 Medelpads FIF  1 (2) Lars Nilsson 1 1 
 Norrbottens FIF 4 (4) Siv Tjärner 1 1 
  Maria Strömbäck 1 1 
  Åke Saloniemi 1 1 
  Henry Burlin 1 1 
 Närkes FIF 1 (3) Lars Allbertsson 1 1 
 Skånes FIF 4 (4) Karl-Gustav Holmgren 1 1  
  Ulf Agrell 1 1 
  Gustav Johansson 1 1 
  Daniel Hägg 1  1 
 Smålands FIF 4 (4) AnnLis Hellsten 1 1 
  Tommy Ursby 1 1 
  Marcus Andersson 1 1 
  Kjell Nilsson 1 1 
 Stockholms FIF 4 (4) Christer Derger  1 1 
  Kent Granlund 1 1 
  Anders Johansson 1 1 
  Börje Wigfeldt 1 1 
 Södermanlands FIF 3 (3) Olle Drott 1 1 
  Björn Lindblad 1 1 
  Jörgen Landin 1 1 
 Upplands FIF 3 (3) Ulf Nordlund 1 1 
  Miles Fleetwood 1 1 
  Margareta Spång 1 1 
 Värmlands FIF 3 (3) Ulf Sandberg 1 1 
  Yvonne Nordenberg 1 1 
  Johanna Danielsson 1 1 
 Västerbottens FIF 3 (3) Gustaf Björklund 1 1 
  Ivar Söderlind 1 1 
  Stig Marklund 1 1 
 Västergötlands FIF 4 (4) Roland Oscarsson 1 1 
  Gunnel Andersson 1 1 
  Bengt Hogedal 1 1 
  Roger Magnusson 1 1 
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 Västmanlands FIF  2 (2) Mats Bodén 1 1 
  Camilla Bohm-Coleman 1 1 
 
 Ångermanlands FIF 2 (2) Stefan Kanerva 1 1 
  Ann-Marie Hjortenstam 1 1 
 IF Göta Friidrott 2 (2) Björn Sandborgh 1 1 
  Anders Tallgren 1 1 
 Hammarby IF 2 (2) Willy Berggren 1 1 
  Ulrika Hellberg 1 1 
 Huddinge AIS 2 (2) Anders Lindström 1 1 
  Rolf Åkerström 1 1 
 Hässelby SK 2 (2) Bodil Torelm 1 1 
  Bengt Olsson 1  1 
 Malmö AI 2 (2) Christer Åkerblom 1 1 
  Nils-Erik Emilsson 1 1 
 Spårvägen FK 2 (2) Jan Kowalski 1 1
  Pelle Hjelmer 1 1 
 Turebergs FK 2 (2) Stefan Borg 1 1
  Gunnar Bergqvist 1 1 
 Ullevi FK 2 (2) Kenneth Johansson 1 1 
  Mikael Romell 1 1 
 IFK Växjö 2 (2) Anders Holmberg 1 1
  Johnny Klüft 1 1 
 Örgryte IS 2 (2) Göran Patriksson 1 1 
  Börje Eriksson 1 1 
 Bollnäs FIK  (1) Sören Henriksson 1 1 
 Eslövs AI     (1) Börje Hägg 1 1 
 Falu IK  (1) Björn Lindgren 1 1
 Gefle IF (1) Hans Lofors 1 1 
 Göteborgs KIK  (1) Ulf Jängnemyr 1 1 
 KA2 IF (1) Åke Westerlund 1 1 
 FI Kalmarsund (1) Suzanne Wiberg 1 1 
 IF Kville (1) Johan Andrén 1 1 
 IFK Lidingö FK   (1) Ann-Mari Hevreng 1 1
 Mölndals AIK   (1) Barbro Lidström 1 1 

Rånäs 4H (1)   Erik Hafström           1     1 
Skellefteå AIK   Per Andersson           1 1 

 Täby IS (1) Olle Hansson 1 1 
 Upsala IF (1) Annie Larsson 1 1 
 Västerås FK (1) Ulf Sjöström 1 1 
 IK Ymer (1) Ragnar Lundqvist 1 1 
 
Totalt 94 röster.   
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Förbundsmötet beslutar  
att fastställa röstlängden.  
 
Följande röstberättigade distriktsförbund och föreningar saknar ombud under 
förbundsmötet: Östergötlands FIF, IFK Helsingborg, Sävedalens AIK, Hälle IF, KFUM 
Örebro, Kils AIK, Enhörna IF, Högby IF, Nyköping BIS, Alvesta FI, SK Bore, IK Finish, 
Råby-Rekarne FI. 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet 
  
 Förbundsmötet beslutar  

att godkänna föredragningslistan med följande tillägg/ändringar:  
6b Val av redaktionsutskott, 6c Motion nr 17: Yttranderätt på årsmötet, 
6d Yttranderätt till Ungdomsrådet.  
att nomineringarna till val av ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen görs 
sist på lördagen oberoende av var i förhandlingarna mötet befinner sig. 

 
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Förbundsmötet är utlyst genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se 
den 12 november 2007. 

  
 Förbundsmötet beslutar  
 att förbundsmötet är behörigen utlyst. 
 
§4 Val av ordförande för mötet 
 

Förbundsmötet beslutar 
att till ordförande välja Gunnar Johnson Vejbystrand. 
Gunnar Johnson tackar för förtroendet.  

 
§ 5 Val av sekreterare för mötet  
  
 Förbundsmötet beslutar 
 att till sekreterare välja Kerstin Rosén, SFIF:s kansli. 
 
 
§ 6 a)Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

samt val av tre rösträknare  
  
 Förbundsmötet beslutar 
 att till protokolljusterare välja Gunnar Bergqvist och Margareta Spång. 

 
att till rösträknare för mötet välja Jonas Forsberg, Ungdomsrådet, Johanna 
Axelsson, Ungdomsrådet, Bo Stivert  Spårvägen FK. 

http://www.friidrott.se/
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 b) Val av Redaktionsutskott 

Johan Storåkers, valberedningen, föreslår följande personer: Lennart Karlberg, 
Mats Åkerlind, Margareta Spång. 

 Lillemor Rönnbrant föreslår Johanna Jönsson, Ungdomsrådet 
 
 Förbundsmötet beslutar 
 att till redaktionsutskottet utse de fyra föreslagna personerna. 
 
 c) Motion nr 17: Bo Larsson, Gotland: Yttranderätt på årsmötet 
 Ordförande föredrar motionen. 

Förbundsstyrelsen föreslår att motionen, som kom in efter att motionstiden gått ut, 
behandlas och att motionen bifalles genom följande stadgeändring av 3:e stycket 
i 3 Kap Förbundsmöte, §19: Beslutmässighet samt yttrande och förslagsrätt: 

Yttranderätt tillkommer RF:s och SISU Idrottsutbildarnas representant, förbundets 
arbetstagare och med mötets enkla majoritet närvarande medlem i 
friidrottsförening. 

 Bo Larsson, Gotland, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring. 
 

Förbundsmötet beslutar 
att behandla motionen 
att bifalla förbundsstyrelsens föreslag till stadgeändring. 

 
 d) Yttranderätt till Ungdomsrådet 

Förbundsstyrelsen föreslår att ledamöterna i SFIF:s Ungdomsråd får yttranderätt. 
 

 Förbundsmötet beslutar 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag.  
 

§7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste 
verksamhetsåret 

 
a) Verksamhetsberättelsen  
Verksamhetsberättelsen anses föredragen genom att den varit utsänd med övriga 
möteshandlingar.  
Ordförande bläddrar igenom sida för sida och lämnar ordet fritt. 
 
Noteras att det på sidan 12 ska stå junioreuropamästarinna. 
 
Jan Kowalski, Spårvägens FK, saknar uppgiften om nytt svenskt rekord 4x200m 
män och önskar att rekordet antecknas i dagens protokoll. 
 
Johans Storåkers, Spårvägens FK, önskar yttranderätt, vilket Förbundsmötet 
beviljar. 
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JS pläderar för betydelsen av kommunikation, att den sker i verkligheten och 
uppmärksammas i årsberättelsen på ett bättre sätt än i år. Fysiska möten bör 
prioriteras, t ex regionmötena vilka dock bör utvärderas. JS berömmer SFIF:s 
hemsida, en fantastisk informationsplats, men saknar möjligheten till 
kommunikation via Internet. 
 
Jan Kowalski, Spårvägen FK, hänvisar till beslut vid förbundsmötet 2007 och 
yrkar att kommande årsberättelser kompletteras med en uppföljning av antagen 
verksamhetsinriktning för det aktuella året. 
Yngve Andersson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Jan Kowalski. 
 
Förbundsmötet beslutar 
att bifalla Jan Kowalskis yrkande 
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 
att till protokollet föra anteckningen om nytt svenskt rekord för herrar på  
4 x 200m inomhus på tiden 1.26.10. 
 

 b) Förvaltningsberättelsen  
 Krister Clerselius, förbundsstyrelsen, föredrar förvaltningsberättelsen. 
 Ingen debatt. 
 
 Förbundsmötet beslutar  
 att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
 
 c)  Revisorernas berättelse. 
 Lars Egenäs, auktoriserad revisor, redogör för revisionsarbetet, noterar att 

revisionsberättelsen är ren och läser upp slutet av densamma.  
 
 Förbundsmötet beslutar  
 att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
 
 
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets 

vinst eller förlust 
 

 Förbundsmötet beslutar 
att fastställa presenterade balans- och resultaträkningar  
att föra årets vinst i ny räkning  
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 
Förbundsmötet beslutar 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och 
GS ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamhetsåret 2007. 
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§ 10 Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens 
förslag och motioner: 
 

a) Verksamhetsinriktning 2009 – 2011. 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, redogör för hur verksamhetsinriktningen 
tagits fram tidigare och inför årets förbundsmöte samt hänvisar till 
organisationsutredningens rapport som bl a ger förslag på förbättrad process för 
ökad delaktighet samt kommenterar kort de olika avsnitten. 
 
Förbundsmötet beslutar att diskutera områdena i Verksamhetsinriktningen ett i 
sänder. 

 
Föreningarna – Svensk Friidrotts ryggrad 
Anders Tallgren, IF Göta, refererar till beslut vid Förbundsmötet 2007 och 
upprepar samma yrkande: Under Inriktningsmål 2009-2011: 
Förbundsstyrelsen skall när ekonomiska förutsättningar föreligger söka avskaffa 
de nationella sanktionsavgifterna. 
Krister Clerselius, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Anders Tallgren. 
 
Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, efterlyser, liksom vid de senaste 
förbundsmötena, ett inriktningsmål om integration och yrkar tillägg med: Till FM 
2009 presentera ett förslag på hur vårt förbund skall förbättra sitt 
integrationsarbete. 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Gunnar Bergqvist. 

 
Internationell verksamhet 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, gör förtydligandet att avsikten är att söka ett 
nytt mindre internationellt evenemang 2009. 

 
Anläggningar och hallar 
Erik Hafström, Rånäs 4H, yrkar tillägg under Inriktningsmål 2009-2011: 
2009 ska det finnas beslut om att bygga ändamålsenliga hallar i minst två av 
följande sex områden: norra Skåne, västra och norra Stor- Stockholm, Gävle, 
Skövde och Trollhättan.  
 
Olle Hansson, Täby IF, Roland Oscarsson , Västergötlands FIF och Krister 
Clerselius, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Erik Hafström. 

 
Elit och landslag 
Ingen debatt 
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Arrangemang 
Christer Derger, Stockholms FIF, yrkar att följande del av mening under ”Mål 
2009” tas bort: …ska ge chansen till goda resultat med högsta sportliga rättvisa,  
samt yrkar tillägg under Inriktningsmål 2009-2011: SFIF- arrangemang ska 
fördelas över hela landet för att stödja SFIF-visionen och att föreningarna är 
Svensk Friidrotts ryggrad. 
 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Christer Derger  
samt yrkar att under ”Mål 2009” ska årtalet vara:  …för tävlingssäsongen 2010 
och framåt. 
 
Motionslöpning 
Ivar Söderlind, Västerbottens FIF, föredrar ordet långlopp eller långlöpning som i 
sin tur delas in i motions- respektive tävlingsklass. 

 
 Barn och Ungdom 
 Ingen debatt 
 
 Ledarutbildning 

Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, föreslår efter samråd med redaktionsutskottet 
att FC-begreppet genomgående byts ut till region samt föreslår själv att ta bort de 
sista fyra orden i andra målet för 2009. 

 
Christer Derger, Stockholms FIF, yrkar tillägg under Mål 2009:  
Antalet förbundsdomare ska öka med minst 20% jämfört med 2007. 
Madeleine Melander, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Christer Derger.  

 
 Finansiering 

Börje Wigfeldt, Stockholms FIF, ställer frågor om målens relevans. 
 Yngve Andersson, förbundsstyrelsen, svarar. 

 
Media och Kommunikation 
Jan Kowalski, Spårvägens FK, yrkar att under Inriktningsmål 2009-2011 ska 
meningen med på sikt bytas ut mot: utomhussäsongen 2010. 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till Jan Kowalski. 
 
Sponsorer och samarbetspartners 
Ingen debatt 
 
Debatten är avslutad. 
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Förbundsmötet beslutar 
att bifalla redaktionsutskottets förslag att byta ut begreppet FC mot region eller 
regionalt. 
att bifalla Anders Tallgrens yrkande under rubriken Föreningarna 
att bifalla Gunnar Bergqvists yrkande under rubriken Föreningarna 
att bifalla Erik Hafströms yrkande under rubriken Anläggningar och Hallar 
att bifalla Christer Dergers två yrkanden under rubriken Arrangemang 
att bifalla Lennart Karlbergs yrkande under rubriken Arrangemang 
att bifalla Christer Dergers under rubriken Ledarutbildning 
att bifalla Jan Kowalskis yrkande under rubriken Media och kommunikation 

 att i övrigt fastställa Verksamhetsinriktningen för 2009 – 2011. 
 
 
 b)  Styrelsens förslag 
  1) Ändring av poängvärden efter uppdelning av klass, stadgeändring 
 Ingen debatt 
 

Förbundsmötet beslutar  
att bifalla förbundsstyrelsen förslag till stadgeändringar. 

 
2) Svensk Friidrotts regionala organisation 
Krister Clerselius, förbundsstyrelsen, inleder och förtydligar bl a att verksamheten 
inom nuvarande FC ska fortsätta men organiseras annorlunda. 
Yrkar bifall till styrelsens förslag. 
 
Christer Derger, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsen förslag. 
Ivar Söderlind, Västerbottens FIF, framhåller att det är viktigt med ett ordentligt 
remissförfarande inför beslut vid Förbundsmötet 2009. 

 
Förbundsmötet beslutar  
i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 

 
 
§13 Nomineringar till val av ordförande och styrelseledamöter 
 
 Johan Storåkers, valberedningens ordförande, nominerar följande: 
 Lennart Karlberg  nyval, ordförande 1 år. 
 Curt Högberg omval 2 år 
 Mats Åkerlind  omval 2år 
 Maria Akraka-Henriksson  nyval 2 år 
 Lillemor Rönnbrant nyval 2 år 
 Stefan Borg  fyllnadsval 1 år 
 Tomas Riste fyllnadsval 1 år 
 Inga fler nomineringar förekommer. 
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Förbundsmötet ajourneras till söndag 30 mars kl 09.00. 
 
Söndag 30 mars 
Förhandlingarna återupptas. 
Ordförande framför ett tack från årsmötet till Västerås kommun och Västerås FK 
för en trevlig lördagskväll. 
 Rolf Carlsson, ordförande SISU Idrottsutbildarna, framför en hälsning från SISU 
Idrottsutbildarna. 

 
 Justering görs av Röstlängden som är identiskt med lördagens, (se sida 1-3) 
 Totalt 94 röster. 
 
10 c) Motioner  

1. IF Göta; Avskaffande av egenavgifter vid landslagsuppdrag 
Motionären föreslår: 
att egenavgifterna i samband med landslagsaktiviteter omedelbart avskaffas 
 
Mats Åkerlind, förbundsstyrelsen, kommenterar styrelsens svar på motionen och 
yrkar bifall till detsamma. 
Anders Tallgren, IF Göta, yrkar bifall till motionen. 
Lennart Karlberg, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till förbundsstyrelsens utlåtande.  
Jan Kowalski, Spårvägens FK, yrkar bifall till motionen. 
 
Mikael Norman, förbundskansliet, lämnar en sakupplysning i ärendet. 
 
Debatten är avslutad. 
 
Votering begärs och genomförs genom försöksvotering. 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag,  
att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
 
2. Malmö AI: Ta bort dopade rekord 
Motionären föreslår: 
att Svenska Friidrottsförbundet bör verka för att stryka de världs- och 
europarekord samt svenska rekord där der föreligger bevis för dopingbruk vid 
rekordtillfället. 
 
Ingen debatt. 

 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag,  
att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
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3) Vi som springer: Idealism 
Motionären föreslår: 
att utse (anställ) bara folk med kärlek för idrott. Gärna en f d aktiv friidrottare. 
Försök åtminstone att undvika personer med politisk och/eller byråkratisk 
bakgrund. 
 
Ingen debatt. 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, 
att avslå motionen.  
 
4) Vi som springer: Kalenderår 
Motionären föreslår: 
att byta ut kalenderår och tävlingsklass mot födelsedatum 
 
Ingen debatt. 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, 
att avslå motionen  

 
Förbundsmötet beslutar behandla motionerna 5, 7 och 12 samtidigt.  
5. Vi som springer: ”Jobba för de som ger er pengar”  
7. Vi som springer: ”5 kronor” 
Motionären föreslår  
att låta långloppsklubbar betala en symbolisk summa – säg 100:- 
att inte skicka några ”skrifter” 
att ta bort central sanktion och införa en distriktssanktion vid långlopp om 5:- per 
deltagare 
 
12: Halmstads Garnisions IF:  Sanktionsavgifter 
Motionären föreslår 
att göra en översyn av hur sanktionsavgifter beräknas ut för långloppen och att 
det inte skall betalas till två mottagare för samma ”produkt”. Kanske skall även 
begreppen lokal och central sanktion reflekteras över.    
 
Ingen debatt 
 
Utdrag ur styrelsens utlåtande:  
med hänvisning till styrelsens förslag ”Svensk Friidrotts regionala 
stödorganisation” är det förbundsstyrelsens uppfattning att sanktionsavgifterna, 
distrikts- och central sanktionsavgift, skall ersättas med en sanktionsavgift, vilken 
skall vara lika i hela landet och varje år fastställas på FM.  
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Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att anse motionerna besvarade med förbundsstyrelsens utlåtande. 

 
6. Vi som springer: Bostadsort  
Motionären föreslår 
att bostadsort istället för föreningstillhörighet ska vara avgörande för var man ska 
tävla på DM. 
 
Ingen debatt 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att avslå motionen 
 
8. Vi som springer: 5 kilometer 
Motionären föreslår 
att ändra antalet vätskekontroller från var 5:e km till var 20:e förväntade 
löptidsminut 
 
Ingen debatt 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att avslå motionen 
 
9. Vi som springer: Läkare 
Motionären föreslår: 
att ta bort kravet på läkare 
 
Ingen debatt. 
 
Utdrag ur förbundsstyrelsens utlåtande: 
I dagsläget finns det inga krav på arrangörer från SFIF:s sida centralt att ha 
tävlingsläkare, detta gäller på allt utom våra SM-tävlingar då kravet finns.   
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att anse motionerna besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
 
10. Vi som springer: Åldersgräns för längre lopp 
Motionären föreslår: 
att stryka åldersgränsen (17 år) som finns i lopp på halvmarathon och längre 
distanser. 
 
Ingen debatt. 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att avslå motionen 
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11.Vi som springer: SFIF:s information och specifikt vissa skrifter 
Motionären föreslår: 
Presentera de som är anställda på Förbundet på Internet, där de får redogöra för 
vad de gjort senaste 3 åren – bara fakta räcker. 
 
Ingen debatt 

 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att avslå motionen 
 
13. Kramfors alliansen: Breddning av rekryteringsunderlaget till förbundsstyrelsen 
Motionären föreslår: 
att förbundsmötet tillsätter en utredning av förbundets organisation för att ta fram 
ett heltäckande förslag till hur förbundet ska organiseras och hur vi ska rekrytera 
våra förtroendevalda  
att utredningen är förankrad i hela organisationen och att man tar hjälp från RF 
och SISU 
att utredningen ser över hela organisationen och hur den demokratiska processen 
ska tryggas 
 
Stefan Kanerva, Ångermanlands FIF, yrkar bifall till motionen 
Krister Clerselius, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag om 
avslag på motionen. 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att avslå motionen. 
 
14.Kramfors alliansen: Idrottslyftet 
Motionären föreslår: 
att förbundsmötet beslutar att merparten av de centrala idrottslyftspengarna 
används till att stärka friidrottens organisation i hela landet 
att SFIF utvecklar framtidsledarutbildningen med ett steg två  
att löpinitiativet och en löpar- och löptränarutbildning finns med som en av de 
viktigaste beståndsdelarna i utvecklingen av friidrottens organisation i hela 
landet. 
 
Ingen debatt 

 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 
att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
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15.IFK Växjö: Ändring av löpriktning vid SM 
Motionären föreslår: 
att vid tydliga motvindsförhållanden i samband med svenska mästerskap skall 
medvind i löpriktning för sprint, häcklopp och horisontella hopp eftersträvas i 
möjligaste mån 
 
Utdrag ur förbundsstyrelsens utlåtande: 
I frågan om löpgrenarna är frågan mer komplicerad. SFIF vill på inget sätt 
motverka en utveckling av vår idrott och dess tävlingar, så långt som detta 
stämmer överens med regelverket. Då de praktiska och ekonomiska 
konsekvenserna är omfattande och svårberäknade vill vi likafullt inte tillstyrka 
motionen utan konstatera att en fråga som denna faller utanför det som kan 
krävas av förbundet eller lokal arrangör. 

 
Mats Åkerlind, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till styrelsens utlåtande. 
Anders Holmberg, IFK Växjö, yrkar bifall till motionen. 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag 
att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
 
16. Robert Kronberg IF Kville och Susanna Kallur, Falu IK: 
Ändring av löpriktning vid Stora SM och Folksam GP 
Motionärerna föreslår 
att det i samband med Folksam Grand Prix-tävlingar och stora SM skall prövas 
möjligheten att arrangera 100 och 200 meter samt de korta häckloppen i den 
riktning som ger mest gynnsam vind. 

 
Utdrag ur förbundsstyrelsens utlåtande: 
Motionen är ställd i en mycket konstruktiv och positiv anda. Motionärerna är två 
världsstjärnor med stor lojalitet gentemot svensk friidrott. SFIF vill på inget sätt 
motverka en utveckling av vår idrott och dess tävlingar, så långt som detta 
stämmer överens med regelverket. Då de praktiska och ekonomiska 
konsekvenserna är omfattande och svårberäknade vill vi likafullt inte tillstyrka 
motionen utan konstatera att en fråga som denna faller utanför det som kan 
krävas av förbundet eller lokal arrangör. 
 
Ingen debatt. 
 
Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag 
att anse motionen besvarad med förbundsstyrelsens utlåtande. 
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§11. Fastställande av årsavgift till förbundet 
Hur årsavgiften till förbundet ska beräknas har hittills följt den modell som 
förbundsmötet 1994 fastställde. Årsavgiftens storlek baseras på basbeloppet och, 
för de 35 mest framgångsrika föreningarna, också beroende på deras resultat 
vid de senaste två årens SM-tävlingar. För övriga föreningar är årsavgiften 1/35 
basbelopp och för skolidrottsföreningar 100 kr. 

 
Förbundsmötet beslutar 
att fastställa årsavgiften för 2009 enligt gällande beräkningsmodell.  

  
 Ingemar Ericson, Riksidrottsstyrelsen, framför en hälsning från Riksidrottsstyrelsen. 
 
§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år 

Johan Storåkers, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens 
ledamöter och hur de arbetat under året. 
Johan Storåkers, pläderar för nyval av Lennart Karlberg som ordförande. 

  
 Förbundsmötet beslutar 

att välja Lennart Karlberg till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande på 
ett år.  

 Lennart Karlberg tackar för förtroendet. 
 
§ 13 Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två respektive ett år. 
  
 Johan Storåkers  pläderar för de av valberedningen föreslagna kandidaterna: 
 Curt Högberg omval 2 år 
 Mats Åkerlind  omval 2år 
 Maria Akraka-Henriksson  nyval 2 år 
 Lillemor Rönnbrant nyval 2 år 
 Stefan Borg  fyllnadsval 1 år 
 Tomas Riste fyllnadsval 1 år 
 
 Förbundsmötet beslutar 

i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 

§ 14 Val av revisorer och personliga suppleanter för en tid av ett år 
 
 Valberedningens förslag: 
 Ordinarie revisorer: Lars Bauman och Lars Egenäs, båda omval. 

Personliga suppleanter: Owe Westin, omval (Lars Bauman) Margareta Tell omval 
(Lars Egenäs). 
  

 Inga andra nomineringar förekommer. 
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 Förbundsmötet beslutar 
 att välja Lars Bauman och Lars Egenäs som ordinarie revisorer. 

att välja Margareta Tell till suppleant för Lars Egenäs och Owe Westin till 
suppleant för Lars Bauman.   

 
 
§ 15 Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

Gunnar Bergqvist, Elitföreningarna och Turebergs FK, nominerar Johan Storåkers 
till ordförande, omval, och till ledamöter omval av Nils-Emil Emilsson, Ellinor 
Johansson, Kristina Södergren och nyval av Bernt Andersson, Göteborg. 

 
 Bernt Andersson presenterar sig. 
 
 Inge ytterligare nomineringar förekommer. 
 
 Förbundsmötet beslutar 

att välja Johan Storåkers till ordförande i valberedningen. 
att till ledamöter i valberedningen välja Ellinor Johansson, Kristina Södergren, 
Nils-Emil Emilsson och Bernt Andersson. 

 
§ 16 Beslut om val av ombud till RF- och SISU-stämmorna och till SOK:s årsmöte och 
        erfoderligt antal suppleanter. 
 

Förbundsmötet beslutar 
att uppdra/hänskjuta till förbundsstyrelsen att utse ombud till RF- och SISU:s 
stämmor samt till SOK:s årsmöte samt erforderligt antal suppleanter. 

 
§ 17 Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet 
 
       Förbundsmötet beslutar 

att förbundets hemsida www.friidrott.se är friidrottsförbundets officiella 
kungörelseorgan fram till nästa förbundsmöte.  

 
 
§ 18 Förbundsmötets avslutande 

Gunnar Johnson överlämnar klubban till förbundsordförande Lennart Karlberg 
som tackar Gunnar Johnson. 
Lennart Karlberg tackar för förtroendet att få leda förbundet som ordförande.  
 
Lennart Karlberg och Madeleine Melander, förbundsstyrelsen, avtackar Lennart 
Petterson, som lämnar valberedningen, vidare avgående styrelseledamöterna 
Lennarth Johnson (ej närvarande), Lena Moen och Krister Clerselius. 

  

http://www.friidrott.se/
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Madeleine Melander framför sitt och styrelsens tack till avgående ordförande 
Yngve Andersson. 
Gunnar Bergqvist, elitföreningarna och Turebergs FK, tackar Yngve Andersson 
för hans arbete och stora insatser som ordförande. 

  
 

Yngve Andersson tackar i sin tur alla och summerar med att säga att han fått 
uppleva fem fantastiska år med friidrotten. 

 
Lennart Karlberg framför ett tack till Västerås FK för värdskapet. Dess ordförande  
Ulf Sjöström hälsar välkommen till sommarens Stora SM i Västerås. 
 
Lennart Karlberg tackar slutligen alla mötesdeltagarna och förklarar årets 
förbundsmöte för avslutat. 
 
 
Vid protokollet   
 
 
Kerstin Rosén 
 
   
Justeras 
    
 
Gunnar Johnson Margareta Spång   Gunnar Bergqvist 
mötesordförande   

 
 
 


