
Protokoll fört vid 
Svenska Friidrottsförbundets digitala Förbundsårsmöte 2020 

 
Plats: Digitalt möte via Easymeet 
Tid: 2020-10-04 klockan 13.00 
  
 
Bilaga 1: Röstlängd 
Bilaga 2: Styrelsens förslag (läggs till originalprotokollet) 
Bilaga 3: Motioner (läggs till originalprotokollet) 
 
 
Förbundsårsmötets öppnande 
Förbundsordföranden Johan Storåkers hälsade de närvarande välkomna till årets för-
bundsårsmöte och förklarade detsamma öppnat.  
Förbundsordföranden Johan Storåkers höll därefter ett inledningstal. 
 
Parentation 
Parentation hölls över följande personer vilka gått bort sedan förra förbundsårsmötet: 
Ulf Agrell Heleneholms IF 
Folke Alnevik Bollnäs GIF, Gefle IF 
Stig Andrén Hammarby IF 
Lars Arvidsson IFK Nora, IF Göta, Örebro SK, Hällefors AIF 
Olle Axelsson Stockholms Studenters IF 
Claes B Persson Ystads IF 
Gunnar Bjurvald Upsala IF 
Åke Blomé FIF Gnistan 
Elsie Ekedahl IFK Stockholm 
Gudrun Eklund-Arenander IFK Lidingö 
Uno Elofsson Södertälje IF 
Ingvar Ericsson Westermalms IF, Brandkårens IK 
Anders Faager IK SISU, Wärnamo SK, KFUM Örebro, Malmö AI 
Annika Folcke IF Skade 
Knut Fredriksson IK Favör, IF Göta 
Rolf Hansson Söderhamns IF 
Jari Keihäs Spårvägens FK 
Hans Lagerqvist Duvbo IK 
Ingemar Lundh Sundbybergs IK, Brandkårens IK 
Maja-Lena Lundström-Andersen IFK Norrköping 
Ulf Nordqvist Söderhamns IF 
Roland Oscarsson Ordförande Västergötlands FIF, Herrljunga SK FK 
Hannu Partanen Nyköpings BIS 
Hans Sköldsäter Huddinge AIS 
Gustav Strandvall Söderhamns IF 
Victor Svanesohn IFK Helsingborg 
Kirsi Ulvinen Andersson Göteborgs KIK 
Rune Åhlund IFK Eskilstuna 
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§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd 
Vid förbundsårsmötets start var 114 personer med rösträtt inloggade. 
(Senare under § 10.1 Ny regional organisation, och innan beslut härom, beslu-
tades om en revidering av röstlängden till 119 personer). 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att fastställa röstlängden (bilaga 1). 
 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande 
 Mikael Romell, valberedningen, föreslog Christer Pallin till mötesordförande. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötesordförande välja Christer Pallin. 
 
 
 b) Sekreterare 
 Mikael Romell, valberedningen, föreslog Anna Jonsson till mötessekreterare. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötessekreterare välja Anna Jonsson. 
 
 
 c) två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet 

Mikael Romell, valberedningen, föreslog Lillemor Rönnbrant och Jan Holmsten 
till protokollsjusterare. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till protokolljusterare välja Lillemor Rönnbrant och Jan Holmsten. 
 
 
 d) en rösträknare 

Mikael Romell, valberedningen, föreslog Hillevi Thor som rösträknare. 
  
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till rösträknare välja Hillevi Thor. 
 
 
§ 3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

Stefan Olsson, GS, meddelade att ordinarie förbundsårsmöte utlystes 4 decem-
ber 2019 genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se, vilket då är i 
enlighet med stadgarna som föreskriver att utlysningen ska ske minst tre måna-
der i förväg.  
P g a den rådande situationen med Covid-19 beslutades den 13 mars att mötet 
skulle skjutas upp till 28 maj.  
Detta möte fick tyvärr också skjutas upp, 12 september blev nytt datum och 

http://www.friidrott.se/
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det mötet utlystes 11 juni.  
Årsmötet 12 september avbröts pga tekniska problem och blev uppskjutet till 4 
oktober. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att förbundsårsmötet var behörigen utlyst. 
 
 b) Fastställande av arbetsordning för mötet 

Ett dokument gällande arbetsordning har lagts in i Easymeet inför mötet så alla 
deltagare kan läsa in sig på vad som gäller. 
Mötesordföranden informerar om de punkter som gäller under ett digitalt års-
möte, annars fungerar allt precis som ett fysiskt möte. 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att anta föreslagna arbetsordning. 
 
 
§ 4 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Mötesordföranden Christer Pallin informerar att föredragningslistan under 
punkt 16 kompletteras med valberedningens förslag om arvode (beslutades un-
der § 9). 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan med kompletteringen att punkt 16 komplette-
ras med valberedningens förslag om arvode. 

 
§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revis-

ionsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
 
 a) Verksamhetsberättelse 
 Förbundsordföranden Johan Storåkers gick kortfattat igenom några av de akti-

viteter som genomförts 2019. 
  
 Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen. 
 
 b) Årsredovisning  

Karin Lundgren, FS, föredrog resultat- och balansräkningen för 2019. 
 
Årsredovisningen förklaras föredragen. 

  
 c) Revisionsberättelse 

Revisor Stefan Norell från Grant Thornton läser upp revisionsberättelsen. 
 

 Revisorernas berättelse förklarades föredragen. 
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d) Lekmannarevisorerna berättelse 
Mötesordförande Christer Pallin läste upp, i lekmannarevisorernas frånvaro 
dess berättelse. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att  med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna; 
att  med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna och därmed 

fastställa balans- och resultaträkningarna; och 
att  med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna; samt 
att  med godkännande lägga lekmannarevisorernas berättelse till handlingarna. 

 
 
§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 Ordet lämnades fritt. 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
att  i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 

och GS ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 

§ 7 Information om; 
Verksamhetsplan 2020-2021 
Förbundsordförande Johan Storåkers gör nedslag i den verksamhetsplan som 
finns för 2014-2020. 
2020 går mot sitt slut och arbetet går vidare med Strategi 2025. 
 
Strategi 2021-2025 
Förbundsordförande Johan Storåkers berättar kortfattat om arbetet kring Stra-
tegi 2025- 
Förbundsstyrelsen återkommer inom den närmsta tiden med det arbete som 
gjorts och hur vi ska arbeta framåt med Strategi 2025. Förbundsordföranden 
understryker att denna strategi inkluderar hela friidrottsfamiljen med plan-
uppföljning-utvärdering. Tidsplanen under 2020 är att fortsätta förankra och 
förfina strategin med webinarium, höstmöten och ordförandekonferens. 
 
  

§ 8 Information 2020 års budget och prognos/inriktning för 2021 års 
budget samt en långsiktig prognos för 2022-2023 
Karin Lundgren, FS, informerar. 

 
§ 9 Valberedningen informerar – nominering 

 Valberedningens ordförande Mikael Romell redovisade valberedningens arbete 
samt föredrog valberedningens nomineringar enligt nedan. 

 
Nomineringar förbundsordförande för en tid av ett år 
Mikael Romell, valberedningen, föreslog Johan Storåkers 
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Nomineringen avslutades. 
 
Fem ledamöter på två år 

 Mikael Romell, valberedningen, föreslog Maja Englund (omval), Bo Sjölander 
(omval), Stephan Hammar (omval), Anders Svanholm (omval) och Ellinor Stuhr-
mann (nyval) 

 
 Nomineringen avslutades. 

 
Fyllnadsval av en ledamot på ett år 
Mikael Romell, valberedningen, föreslog Anders Svanholm (omval) 
 
Nomineringen avslutades. 
 
Revisor på ett år 
Mikael Romell, valberedningen, föreslog revisionsbolaget Grant Thornton med 
auktoriserad revisor Stefan Norell som huvudansvarig. 
 
Lekmannarevisorer med suppleant på ett år 
Mikael Romell, valberedningen, föreslog Leif-Göran Mosell som revisor och Lou 
Cederwall som suppleant 
 
Nomineringen avslutades. 
 
Valberedningens förslag angående arvodering 
Gunilla Löthagen-Sjöstrand redogör för valberedningens förslag angående ar-
vodering till förbundsordförande och övriga ledamöter. (sid 140 i möteshand-
lingarna) 
 
Ordet lämnades fritt 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla valberedningens förslag angående arvodering. 

 
§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner 
 
 10.a. Verksamhetsinriktning för den kommande perioden 
 Johan Storåkers redogör för verksamhetsinriktningen 2020. Vi är i slutet av 

2020 och arbetet med Strategi 2025 fortlöper. Därför föreslås oförändrad verk-
samhetsinriktning.  
 

 Förbundsstyrelsen yrkade bifall för förslaget. 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2020. 
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10.1. Styrelsens förslag samt Motion nr 1 - Ny regional organisation
 Toralf Nilsson, presenterade förslaget och historiken kring organisationsutred-
ningen. Se förslaget och arbetsgruppens slutrapport på sid 6 i årsmöteshand-
lingarna. 
Karin Lundgren, FS, redogör för finansieringen kring det förslag som ligger. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog bifall till förslaget samt avslag på motion nr 1. 
 
 Ordet lämnades fritt. 
 
 Johan Svensson, Västerbotten, Roger Karlsson, Södermanland, Anders Tallgren, 

Värmland, hade, var för sig olika frågor om förtydligande av förslaget. 
 
 Bengt Hansson, Skåne, Siw Tjärner, Norrbotten, Staffan Movin, Stockholm  

yrkar återremiss av styrelsens förslag. 
 
Peter Håkansson, Östergötland, yrkar avslag på styrelsens förslag 
 
Claes-Göran Borg, Västergötland, Christina Riddarstråhle, Uppland, Mats Åker-
lind, Gästrikland yrkar bifall till styrelsens förslag 
 
Leif Thunman, Ångermanland, yrkar bifall till styrelsens förslag under förutsätt-
ning att förbundsstyrelsen får i uppdrag att, senast på Förbundsårsmötet 2022 
redovisa hur finansieringen av de nya tjänsterna och verksamhetsstödet ska 
ske efter de tre första åren. 

 
 Wiveca Ögren, Västerbotten, Lars-Gunnar Hultin, Ångermanland, Per Jutter-

ström, Medelpad, yrkar bifall till Leif Thunmans tilläggsyrkande. 
 
 Förbundsstyrelsen, genom Toralf Nilsson, yrkade avslag på Thunmans tilläggs-

yrkande. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade härefter 

att  revidera röstlängden till att nu omfatta 119 röstberättigade (inloggade i 
mötet). 

 
Propositionsordning (a – c):  
a) Mötesordföranden frågade mötet om de ansåg att ärendet skulle avgöras 

idag i enlighet med styrelsens förslag eller om det skulle återremitteras. 
 Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
 Beslut idag - 81 
Återremiss - 33 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att ärendet skulle avgöras idag. 
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b) Mötesordföranden konstaterar att mötet nu ska rösta om bifall eller avslag 
till styrelsens förslag. 

Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Bifall styrelsens förslag - 92 
Avslag styrelsens förslag - 20 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
 
c) Mötesordförande konstaterade att mötet nu ska rösta om bifall till styrel-

sens förslag att avslå Leif Thunmans tilläggsyrkande alternativt bifall till till-
läggsyrkandet. 

Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Bifall styrelsens förslag (dvs avslag) - 80 
Bifall Leif Thunmans tilläggsyrkande - 29 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag att avslå Leif Thunmans tilläggsyrkande. 
 
Förbundsmötet beslutade därefter 
att avslå motion nr 1. 

 
  
 10.2. Styrelseförslag 2: Höjning av års-, sanktions och övergångsavgifter  
 Förbundsstyrelsens förslag nr 2 föredrogs av Karin Lundgren     
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 62 i årsmöteshandlingarna) 

att förbundsårsmötet beslutar om nedanstående höjningar för medlems-, 
sanktions- och övergångsavgifter; och 

 att de nya avgifterna införs från och med verksamhetsåret 2022. 
 
 Staffan Movin, Stockholm, yrkar avslag på styrelsens förslag. 
  

Mötesordförande frågar mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag eller 
Staffan Movins avslagsyrkan. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 

 Bifall styrelsens förslag - 75 
Avslag styrelsens förslag - 33 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
 10.3. Styrelseförslag 3: Lekmannarevisor, uppdragsbeskrivning 
 Förbundsstyrelsen föreslog att bordlägga förslaget. 
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 Förbundsmötet beslutade  
att bordlägga förslaget. 

 
  10.4. Styrelseförslag 4: SDF stadgar, uppdatering 
 Förbundsstyrelsens förslag nr 4 föredrogs av Ulrika Pizzeghello 
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 65 i årsmöteshandlingarna) 
 att ändra i stadgemallen för SDF (7 §) ” genom kravställande på att SDF:s styrel-

ser och valberedningar ska bestå av både kvinnor och män.  
att ändra i stadgemallen för SDF (14 § punkt 12) gällande att båda könen ska 
vara representerade som ombud från respektive SDF till SFIF:s för-
bundsårsmöte. 

 
 Jennie Ekström, Södermanland yrkar att formuleringen i förslaget inte ska vara 

”ska bestå av” utan att det ska stå ”bör bestå av”. 
 
 Mötesordförande frågar mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag alter-

nativt Jennie Ekströms yrkande. 
 Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 

Styrelsens förslag - 70 
Jennie Ekströms yrkande - 38 

  
 (Beslut om ändring av stadgemall för SDF är inte en stadgeändring i sig, varför 

enkel majoritet krävs för beslut. //mötesordförandens anmärkning//.) 
 
 Förbundsårsmötet beslutar 

att bifalla styrelsens förslag nr 4. 
 
 10.5. Styrelseförslag 5: Ändring av startkommando 
  10.6. Styrelseförslag 6: SM-status 24-timmarslöpning 
  10.7. Styrelseförslag 7: SM-status Traillöpning 

10.8. Styrelseförslag 8: SM-status 100km för veteraner 
10.9. Styrelseförslag 9: Införande av regelkonferens 
 10.11. Styrelseförslag 11: Införande av förbundsmöte vartannat år 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog att förslagen 5-9 och 11 bordläggs.  
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bordlägga förbundsstyrelsens förslag 5-9 och 11. 
 

10.10. Styrelseförslag 10: Verksamhetsinriktning 2021-2025 
Förbundsstyrelsens förslag nr 10 föredrogs av Johan Storåkers.              

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 73 i årsmötesförhandlingarna) 

att Verksamhetsinriktning byter namn till Strategi  
att beslut om Strategi 2021 – 2025 tas på FÅM 2021 
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Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag. 

 
 
 10.12. Styrelseförslag 12: Implementering av Paraidrott 

Förbundsstyrelsens förslag nr 12 föredrogs av Ulrika Pizzeghello 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 77 i årsmöteshandlingarna) 
 att Förbundsårsmötet ger i uppdrag till Förbundsstyrelsen att ansvara för im-

plementering av Parafriidrotten i Svensk Friidrott.  
att detta ska ske när förutsättningarna är klara och förbunden är överens, tidig-
ast 1 januari 2021. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att bifalla styrelsens förslag 
 
 10.13. Styrelseförslag 13: Ändring av stadgarna som en konsekvens att IAAF 

ändrat till WA 
Förbundsstyrelsens förslag nr 13 föredrogs av Johan Storåkers. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 79 i årsmöteshandlingarna) 

att i följande paragrafer i våra stadgar ändras beteckningen IAAF till WA (World 
Athletics).  
1 kap 3§  
2 kap 15§  
3 kap 18§  
3 kap 19§  
4 kap 26§  
4 kap 27§ 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
  
 10.14. Styrelseförslag 14: Lekmannarevisorer, utökning till två ordinarie 

Förbundsstyrelsens förslag nr 14 föredrogs av Ulrika Pizzeghello. 
 
 Förbundsstyrelsen föreslår (sid 80 i årsmöteshandlingarna) 
 att Svenska Friidrottsförbundets verksamhet ska granskas av två ordinarie lek-

mannarevisorer, varav en kvinna och en man, med personliga suppleanter.  
att ändra i de paragrafer i stadgarna som en konsekvens av ett eventuellt be-
slut. 

 
 Förbundsårsmötet beslutar  

att bifalla styrelsens reviderade förslag. 
  

10.15 Motion 2: Valberedningsarbetet, förstärkning 
Förbundsstyrelsens förslag angående Motion 2 föredrogs av Ulrika Pizzeghello. 
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Motionärens förslag: (se sid 85 i årsmöteshandlingarna) 
att förbundsmötet beslutar att lekmannarevisorerna ska ges uppgiften att även 
bereda valet av valberedning, genom att införa ett tillägg i 25 § SFIF:s stadgar 
enligt nedan (punkt 1) /prot.anm. ref till motionen/; samt  
att förbundsmötet uppdrar till styrelsen att avsätta en mindre summa som val-
beredningen har möjlighet att disponera för att kunna anlita extern expertis 
inom HR-området för att ge råd i utvärderingen av föreslagna kandidater. Detta 
genom att addera en mening i 25 § SFIFs stadgar enligt nedan.   
 
Ulrika Pizzeghello, FS, yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besva-
rad enl redogörelsen samt bifall till styrelsens förslag i andra att-satsen. 
 
Staffan Movin, Stockholm, yrkar bifall på första att-satsen i motionen. 
 
Johan Engberg, Värmland, yrkar avslag på motionen och styrelsens förslag om 
utredning. 
 
Leif Thunman, Ångermanland, yrkar bifall på motionens första att-satsen och 
avslag på andra att-satsen i styrelsens redogörelse över motionen. 
 
Propositionsordning: 
a) Mötesordförande konstaterar att vi ska ställa förbundsstyrelsens, Leif 

Thunmans och Staffan Movins förslag mot Johan Engbergs yrkande om av-
slag på både styrelsens förslag och motionen. 

Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Styrelsen, Leif Thunman och Staffan Movin – 58 
Johan Engberg om avslag – 40 
 
b) Mötesordföranden föreslår därefter att styrelsens förslag ställs mot Movin 

och Thunmans förslag om bifall till första att-satsen i motionen.  
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet: 
Förbundsstyrelsens förslag – 77 
Movin-Thunmans förslag – 22 
 
c) Härefter ställs förbundsstyrelsens förslag om utredning (andra att-satsen) 

mot Engbergs förslag om avslag även på detta. 
Styrelsens förslag om utredning (andra att-satsen) – 42  
Engbergs förslag om avslag på detsamma – 57. 
 
Förbundsmötet beslutade 
att  i enlighet med ovanstående omröstningar avslå motionen och styrelsens 

förslag.  
 
10.16 Motion 3: Stafett SM ökad status 
Styrelsens förslag angående motioner 3-5 föredrogs av Karin Grute Movin (som 
också framhöll att samtliga tre motioners ”ärenden” kommer att hamna i TAK). 
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Motionärens förslag: (se sid 109 i årsmöteshandlingarna) 
att Svenska Friidrottsförbundets Tävlings- och arrangemangskommitté, TAK, får 
i uppdrag att se över möjligheterna att ge Svensk stafett SM-status på senior-
nivå. 
 
Karin Grute Movin yrkar bifall till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att bifalla motionen. 
 
10.17 Motion 4: Stafett SM med regioner, distrikt 
Styrelsens förslag angående motion 4 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 112 i årsmöteshandlingarna) 
att ge möjlighet för föreningar med mindre än 75 SM-poäng att ha med aktiva i 
distrikts- och regionslag vid Stafett-SM 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att motion 4 ansågs besvarad genom FS utlåtande 
 
10.18 Motion 5: Stafett SM, ändring av åldersregler 
Styrelsens förslag angående motion 5 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 114 i årsmöteshandlingarna) 
att För att underlätta för mindre föreningar att kunna få lag till stafett SM före-
slår vi att regeln om att minst två av deltagarna i laget måste tillhöra aktuell 
klass i ungdoms och juniorklasser tas bort.  
I stället ska lagets ålderstillhörighet bestämmas av den äldsta deltagaren i laget 
oavsett hur många i laget som tillhör denna klass. Som exempel kan en före-
ning som har två F15, en F17 och en F19 tävla i F19 klassen. 
 
Karin Grute Movin yrkar att motionen avslås. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
 
 
10.19 Motion 6: SM 10 km, byte av dag och plats 
Styrelsens förslag angående motion 6 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 116 i årsmöteshandlingarna) 
att SM 10km arrangeras på en ny ort i Sverige varje år och att loppet arrange-
ras en lördag, söndag eller annan helgdag. 
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Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
genom FS utlåtande. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att motion 6 ansågs besvarad genom FS utlåtande. 
 
10.20 Motion 7: Mångkamps SM inkluderas i Friidrotts-SM 
Styrelsens förslag angående motion 7 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 118 i årsmöteshandlingarna) 
att Tävlings- och arrangemangs kommitté (TAK) får i uppdrag att, när tävlings-
kalendern tillåter, lägga SM i mångkamp för seniorer tillsammans med ”Friid-
rotts-SM” utomhus. TAK bör lämpligen rådfråga berörda experter, exempelvis 
förbundskapten och prestationscentrum mångkamp. 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
genom FS utlåtande. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att motion 7 ansågs besvarad genom FS utlåtande. 
 
10.21 Motion 8: Lag SM, män och kvinnor tillsammans 
Styrelsens förslag angående motion 8 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 120 i årsmöteshandlingarna) 
att män och kvinnor ska tävla tillsammans på Lag-SM och i seriematcher – för 
en mer jämställd friidrott. att Svensk Friidrott ska införa att kvinnor och män 
tävlar tillsammans i Lag-SM och seriematcher, i samma lag. 
 
Karin Grute Movin yrkar avslag till motionen. 
 
Jörgen Drageryd, Närke yrkar bifall till motionen. 
 
Mötesordförande konstaterar att förbundsårsmötet ska rösta om avslag alter-
nativt bifall till motionen. 
Röstning genomfördes via Easymeet med resultatet; 
Avslag – 93 
Bifall – 11 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 
10.22 Motion 9: Lag SM, kvinnor 3000mH till 2000mH 
Styrelsens förslag angående motion 9 föredrogs av Karin Grute Movin. 
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Motionärens förslag: (se sid 122 i årsmöteshandlingarna) 
att i lag-SM grenen 3000 m hinder finns åldersregeln att deltagare måste vara 
17 år under kalenderåret, denna regel bör ändras eller tas bort. 
 
Karin Grute Movin yrkar avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
 
10.23 Motion 10: Ändring av startregler för barn i regelboken 
Styrelsens förslag angående motion 10 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Karin Grute Movin föreslår att motionen ska bordläggas. 
 
Förbundsårsmötet beslutar  
att bordlägga motionen. 
 
10.24 Motion 11: Mångkamp inomhus för 13-åringar, komplettering grenpro-
gram 
Karin Grute Movin, FS föreslår att motionen ska bordläggas. 
 
Förbundsårsmötet beslutar  
att bordlägga motionen. 
 
 
10.25 Motion 12: Dopingtest för alla mästerskapsrekord 
Karin Grute Movin, FS föreslår att motionen ska bordläggas. 
 
Förbundsårsmötet beslutar  
att bordlägga motionen. 
 
 
10.26 Motion 13: Införande av förbundstidtagningsledare 
Karin Grute Movin, FS föreslår att motionen ska bordläggas. 
 
Förbundsårsmötet beslutar  
att bordlägga motionen. 
 
 
10.27 Motion 14: Landslagsdräkter, särskiljande 
Karin Grute Movin, FS föreslår att motionen ska bordläggas 
 
Förbundsårsmötet beslutar  
att bordlägga motionen. 
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§ 11 Fastställande av medlemsavgift till förbundet 
 Stefan Olsson, GS, föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2021 
 

FS förslag: FS föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2021. 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
att fastställa medlemsavgifter för 2021 i enlighet med förslaget, det vill säga att 
de ska vara oförändrade (Se sid. 134 i årsmöteshandlingarna). 

 
§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsen ordförande, för en tid av ett år 
 Se nomineringarna ovan under § 9. 
 

Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Johan Storåkers (omval) till förbundsordförande, tillika styrelsens ord-
förande på ett år. 

 
§ 13 a) val av fem ledamöter för en tid av två år 
 se nomineringarna ovan under § 9. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Maja Englund (omval), Bo Sjölander (omval), Stephan Hammar (om-
val), Anders Svanholm (omval) och Ellinor Stuhrmann (nyval) i enlighet med val-
beredningens förslag 
 
b) Fyllnadsval av en ledamot på ett år 
se nomineringarna ovan under § 9. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Anders Svanholm (fyllnadsval) till ledamot i förbundsstyrelsen för en 
tid av ett år. 

 
§ 14 Val av två revisorer med personliga ersättare eller ett revisionsbolag, med 

uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom 
en tid av ett år 

 Se nomineringar ovan under § 9.  
 

Förbundsårsmötet beslutade 
 att utse revisionsbolaget Grant Thornton med auktoriserad revisor Stefan No-

rell som huvudansvarig, för en tid av ett år. 
 
 
§ 15 Val av lekmannarevisor med suppleant för en tid av ett år 
 Se nomineringar ovan under § 9. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
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 att utse Leif-Göran Mosell som lekmannarevisor och Lou Cederwall som sup-
pleant för en tid av ett år. 
 

§ 16 Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 
 David Fridell, Stockholm, nominerade Anders Havdelin till ordförande i valbe-

redningen för en tid av ett år. 
 
 Per Jutterström, Medelpad yrkar bifall på David Fridells förslag. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att välja Anders Havdelin till ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
 
 
§ 17 Val av fyra ledamöter (2 kvinnor, 2 män) i valberedningen för en tid av ett år 

David Fridell, Stockholm, nominerade följande personer till valberedningen för 
en tid av ett år: 

 Gunilla Löthagen Sjöstrand, omval 
Helene Bourdin, Södermanland, omval 

 Anders Thorén, Värmland, omval 
Thomas Strandberg, Skåne, nyval 

 
 Staffan Movin, Stockholm, nominerade Ivan Sundström, Stockholm till valbe-

redningen för en tid av 1 år. 
 

 Nomineringen avslutades. 
 
 Eftersom två av ledamöterna ska vara kvinnor ställde mötesordföranden Chris-

ter Pallin först frågan om förbundsmötet kunde välja de nominerade kvin-
norna. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 

 att välja Gunilla Löthagen Sjöstrand och Helene Bourdin till valberedningen på 
en tid av ett år. 

 
Därefter konstaterade mötesordföranden att mötet ska rösta mellan , Anders 
Thorén, Thomas Strandberg och Ivan Sundström. 
Varje röstberättigad får rösta på högst två personer. 
 
Röstning genomfördes via Easymeet med resultatet; 

 Anders Thorén – 82 
Thomas Strandberg – 80 
Ivan Sundström – 27 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Anders Thorén och Thomas Strandberg till valberedningen på en tid av 
ett år. 
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§ 18 Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet 
Stefan Olsson, GS, föredrog ärendet och föreslog att förbundets hemsida 
www.friidrott.se ska vara dess officiella kungörelseorgan fram till nästa för-
bundsårsmöte. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla förslaget. 

 
 
§ 19 Förbundsmötets avslutande 

Avtackningar 
Förbundsordföranden Johan Storåkers avtackade följande personer: 
Avgående ordförande i valberedningen Mikael Romell; 
Mötesordförande Christer Pallin; och 
Mötessekreterare Anna Jonsson. 
 
Johan Storåkers tackade därefter alla deltagare för visat intresse och fina dis-
kussioner, och inte minst för alla strävsamma insatser i vardagen samt riktade 
ett stort tack till personalen och förtroendevalda som möjliggjort detta digitala 
årsmöte. Härefter förklarade han förbundsårsmötet 2020 avslutat. 

 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 
 Anna Jonsson 
 Mötessekreterare 
 
 
 
  
 Christer Pallin Lillemor Rönnbrant  Jan Holmsten 
 Mötesordförande Justerare  Justerare 
 
 
  
 
  

http://www.friidrott.se/

