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Förbundsmötets öppnande 

Förbundsordförande Yngve Andersson hälsar de närvarande varmt välkomna till årets 

förbundsmöte och förklarar detsamma för öppnat. 

  

 

Parentation 

Parentation hålls över följande personer vilka gått bort sedan förra förbundsmötet:  

Torsten Carlius, ledamot i Skånes Friidrottsförbund samt i Svenska Friidrottsförbundets 

styrelse, sekreterare och sedermera ordförande i Internatioenlla Veteranfriidrottsförbundet 

WAVA (numera WMA) samt ledamot i Internationella Friidrottsförbundets (IAAF:s) 

veterankommitté. Torsten Carlius tilldelades IAAF:s Veteran Pin vid VM 2005 i Helsingfors. 

Karl-Gustav Gustavsson, ordförande i Hallands FIF och Varbergs GIF; Matz Jernhed, duktig 

löpare; Herbert Willny, stor grabb, tävlade i kula för SoIK Hellas: Åke Hallgren, stor grabb, 

tävlade i tresteg för Lidköpings IS, ÖIS, Hälleforsnäs och IK Sleipner; Tage Ekfeldt, stor 

grabb, 400 och 800m, tävlade för Örebro SK; Erik Elmsäter, stor grabb, hinder. 

 

Deras minne hedras med en tyst stund. 

 

Förbundsordförande håller ett inledningstal i vilket han summerar svensk friidrotts 

framgångar och visar på olika områden som belyser att svensk friidrott är stark idag. 

Förbundskapten Thomas Engdahl berättar om förbundets satsningar under 2005 och 2006 

inför sommarens EM i Göteborg. Förbundsordförande avslutar med att tacka sponsorer, 

förbundsstyrelsen och kansliet för ett fantastiskt friidrottsår och den glädje han känner över att 

få jobba med svensk friidrott. 

 

Utdelning av förtjänsttecken och stipendier 

Karl-Gustav Holmgren tilldelas Svenska Friidrottsförbundets förtjänstmedalj i guld. 

Edvin Wide stipendier erhåller Lisa Forsberg, Falu IK samt Alexander Söderberg, 

Spårvägens FK och stipendier ur Ungdomsfonden delas ut till Joni Jaako, GoIF Tjalve, Per 

Strandquist, Malmö AI, Emilia Rundqvist, FI Kalmarsund. Elisabeth Östberg, Göteborgs 

KIK, tilldelas Ungdomsfondens Ledarstipendium. 
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§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

 Röstlängd Namn 25/3 26/3 

 Blekinge FIF 1(2)  

 Bohuslän-Dals FIF 3 (3) Karl-Axel Axelsson 1 1 

  Ewa Fagerlund 1 1 

  Jan-Erik Qvicklund 1 1 

 Dalarnas FIF 2 (3) Lars Karlsson 1 1 

  Anna Karlsson 1 1 

 Gotlands FIF  1 (2) Bo Larsson 1 1 

 Gästriklands FIF 2 (2) Lena Björk 1 1 

  Lennart Liwing 1 1 

 Göteborgs FIF 3 (3) Håkan Bäckström 1 1 

  Ann Green 1 1 

  Måns Åkerberg 1 1 

 Hallands FIF 2  (2) Monica Andersson 1 1 

  Märta Kälebo 1 1 

 Hälsinglands FIF 2 (2) Olle Arvidsson 1 1 

  Kajsa Ahlander 1 1 

 Jämtland-Härjedalens FIF 2 (3) Tore Torstensson 1  

  Helmer Andersson 1 1 

 Medelpads FIF 1 (2) Per Jutterström 1 1 

 Norrbottens FIF 3 (4) Henry Burlin 1 1 

  Michael Nordh 1 1 

  Hans Öhlund 1 1 

 Närkes FIF 2 (3) Matz Rysjö 1 1 

  Ulf Didriksson 1 1 

 Skånes FIF 3 (4) Ulf Agrell 1 1 

  Karl-Gustav Holmgren 1 1 

  Eva Måbrink 1 1  

 Smålands FIF 4 (4) Anders Andersson 1 1 

  AnnLis Hellsten 1 1 

  Ingela Nilsson 1 1 

  Tommy Ursby 1 1 

 Stockholms FIF 4 (4) Jan Ahlström  1 1 

  Kent Granlund 1 1 

  Jonas Malm 1 1 

  Linda Wikström 1 1 

 Södermanlands FIF 3 (3) Gunnar Thysell 1 1 

  Olle Drott 1 1 

  Björn Lindblad 1 1 

 Upplands FIF 3 (3) Ulf Nordlund 1 1 

  Miles Fleetwood 1 1 

  Jeanette Jonsson 1  

  Gert Owe Stångberg  1 

 Värmlands FIF 3 (3) Annelie Svärdh 1 1 

  Kjell-Åke Nilsson 1 1 

  Tomas Johansson 1 1 
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Västerbottens FIF 3 (3) Gustaf Björklund 1 1 

  Thomas Björklund 1 1 

  Ivar Söderlind 1 1 

 Västergötlands FIF 4 (4) Roland Oscarsson 1 1 

  Nils-Ivan Nilsson 1 1 

  Charles Falk 1 1 

  Roger Magnusson 1 1 

 Västmanlands FIF  2 (2) Mats Bodén 1 1 

  Boel Aspfors 1 1 

 Ångermanlands FIF 2 (2) Stieg Sundström 1 1 

  Mats Höglund 1 1 

 Östergötlands FIF 1 (3) Evy Öberg 1 1 

 IF Göta Friidrott 2 (2) Tomas Riste 1 1 

  Anders Tallgren 1 1 

 Hammarby IF 2 (2) Ingvar Åström 1 1 

  Petra Thulin 1  

  Willy Berggren  1 

 IFK Helsingborg 2 (2) Martin Nilsson 1 1 

  Stig Collin 1 1 

 Huddinge AIS 2 (2) Marie Westerfalk 1 1 

  Kenneth Andersson 1 1 

 Hässelby SK 2 (2) Sven-Erik Humla 1 

  Solveig Humla  1 

  Bodil Torelm 1 1 

 Malmö AI 2 (2) Evald Fridén 1 1 

  Lars Johnsson 1 1 

 Spårvägen FK 2 (2) Jan Kowalski 1 1

  Johan Storåkers 1 1

 Turebergs FK 2 (2) Stefan Borg 1 1

  Gunnar Bergqvist 1 1 

 Ullevi FK 1 (2) Mikael Romell 1 1 

 IFK Växjö  (2) Håkan Widlund 1 1 

 Alingsås IF  (1) Igor Andersson 1 1

 Bollnäs FIK  (1) Stefan Permickles 1 1

 Gefle IF  (1) Kristina Södergren 1 1 

 SOIK Hellas (1) Börje Wigfeldt 1 1 

 Kvarnsvedens GoIF  (1) Reidar Linner 1 1 

 IF Kville (1) Berndt Andersson 1 1 

 IFK Lidingö FK   (1) Anders Havdelin 1 1 

 Mölndals AIK   (1) Barbro Lidström 1 1 

 Råby-Rekarne FIF (1) Jörgen Landin 1 1 

 Rånäs 4H (1) Olle Jansson 1 1 

 IFK Strömsund (1) Hans Källén 1 1

 Trollhättans SK (1) Gunnel Andersson 1 1 

 Täby IS (1) Olle Hansson 1  

 Upsala IF (1) Eva-Lena Andersson 1 1 

 Väsby IK (1) Thomas Enström 1 1 
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Västerås FK (1) Ulf Sjöström 1 1 

KFUM Örebro (1) Lennart Bjurström 1 1 

Örgryte IS (1) Göran Patriksson 1 1 

 

Totalt 91 röster.   

 

Förbundsmötet beslutar  
att fastställa röstlängden.  

 

Ordförande föreslår förbundsmötet att bevilja SFIF:s Ungdomsråd yttranderätt liksom 

personer registrerade som övriga på deltagarförteckningen.. 

 

Förbundsmötet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Följande röstberättigade distriktsförbund och föreningar saknar ombud under förbundsmötet: 

Blekinge FIF, Falu IK, Sävedalens AIK, Heleneholms IF, Skellefteå AIK, Hälle IF, KA 2 IF, 

Enhörna IF. 

 

 

§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Ordförande föreslår att punkt 16: Beslut om val av ombud till RF-stämma och erforderligt 

antal suppleanter utgår då RF-stämma endast hålls ojämna år, dvs nästa gång 2007. 

Vidare föreslår ordförande att motion nr 1 behandlas före styrelsens förslag nr 8. 

  

 Förbundsmötet beslutar  
 att godkänna föredragningslistan med de ändringar ordförande föreslagit. 

 

 

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Förbundsmötet är utlyst genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se den 15 

december 2005. 

  

 Förbundsmötet beslutar  
 att förbundsmötet är behörigen utlyst. 

 

 

§4 Val av ordförande för mötet 

 

Förbundsmötet beslutar 
att till ordförande välja Gunnar Johnson Uppsala. 

Gunnar Johnson tackar för förtroendet.  

 

 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

  

 Förbundsmötet beslutar 
 att till sekreterare välja Kerstin Rosén, SFIF:s kansli. 

http://www.friidrott.se/
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§ 6 Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet samt 

val av tre rösträknare 

  

 Förbundsmötet beslutar 

att till protokolljusterare välja Annelie Svärd, ordförande i Värmlands FIF, samt Stefan 

Borg, ordförande i Turebergs FK. 

 

att till rösträknare för mötet välja Stefan Kanerva, Ångermanlands FIF, Lars Hagström, 

Spårvägen FK, samt Märta Kälebo, Hallands FIF och Ungdomsrådet. 

 

 

§7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste 

verksamhetsåret 

 

a)  Verksamhetsberättelsen  
Verksamhetsberättelsen anses föredragen genom att den varit utsänd med övriga 

möteshandlingar.  

 

Bo Larsson, Gotland FIF, och Ivar Söderlind, Västerbottens FIF och Veterankommittén,  

efterlyser ett avsnitt om veteranidrotten i årsberättelsen. 

 

 Förbundsmötet beslutar  

 att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2005 till handlingarna. 

 

 

 b) Förvaltningsberättelsen  
 Krister Clerselius, förbundsstyrelsen, föredrar förvaltningsberättelsen.  

 Ingen diskussion. 

 

 Förbundsmötet beslutar  

 att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

 

 

 c)  Revisorernas berättelse. 

 Lars Egenäs, revisor, redogör för revisionsarbetet, noterar att revisionsberättelsen är ren 

och läser upp slutet av densamma.  

 

 Förbundsmötet beslutar  

 att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
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§ 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 2005. 

 

 

§ 10 Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens 

förslag och motioner: 

 

a) Verksamhetsinriktning 2007-2009 
Ordförande  föreslår förbundsmötet att efter föredragning och diskussion bordlägga 

ärendet för att ta upp detsamma till beslut efter behandlingen av styrelsens förslag och 

motionerna.  

Förbundsmötet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Yngve Andersson, förbundsstyrelsen, kommenterar styrelsens förslag till 

verksamhetsinriktning 2007- 2009 och då speciellt de gemensamma målen. 

Ivar Söderlind, Västerbottens FIF, önskar att motions- och veteranidrotten skall 

tydligare framgå i de gemensamma målen samt förmedlar sitt uppdrag från föreningarna 

i Västerbotten att efterfråga vad SFIF gör för långloppsarrangörerna. 

Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, efterlyser något om integration såsom varande ett 

viktigt område för friidrotten, vilket Johan Storåkers, Spårvägen FK, stödjer.  

Tomas Riste, IF Göta efterlyser fler mätbara mål och saknar ett redaktionsutskott under 

förbundsmötet.  

Per Jutterström, Medelpads FIF, yrkar följande: 

”Mot bakgrunden av styrelsens beslut att för tredje året i rad förlägga Stora-SM till 

Mälardalen vill vi att följande stycke skall tillfogas ”Gemensamma mål 2007-2009” i 

verksamhetsinriktningen 2007-2009: 

Vi ska eftersträva att ha SM och andra större tävlingar i hela landet som en viktig 

strategi för att popularisera friidrotten och få fler starka klubbar som duktiga 

arrangörer i alla regioner”. 

Stefan Pernickles, Bollnäs FIK, önskar byta ut ordet eftersträva mot vi ska ha avseende 

sista målet om jämställdhet. 

Märta Kälebo, Hallands FIF och Ungdomsrådet meddelar att Ungdomsrådet antagit en 

ny vision: ”Genom ungt tänkande inspirera svensk friidrott” och önskar att 

Verksamhetsinriktningen uppdateras med denna. 

Johan Storåkers, Spårvägen FK, önskar att förbundet prioriterar det internationella 

arbetet och kommer väl förberedda inför IAAF:s nästa kongress i Osaka 2007. 
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Förbundsmötet beslutar bordlägga ärendet till efter behandlingen av motionerna.  

 

 

10 b) Styrelsens förslag 

  1) Banseedning vid SM-tävlingar på 800m 

Förbundsstyrelsen föreslår att Förbundsmötet beslutar om nya principer att gälla för 

banseedning vid finaler på 800m vid SM-tävlingar. 

Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

 2) Handbok för barn- och ungdomstävlingar 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar anta utsänd handbok som riktlinjer för tävlingsverksamhet i 

friidrott för barn och ungdomar och 

att förbundsmötet rekommenderar att handboken används som utbildningsmaterial i all 

ledar-, tränar- och domarutbildning som rör verksamhet för barn och ungdomar upp till 

17 år . 

 Ingen debatt 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

 3) Nya svenska rekord 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar införa svenska rekord på 10 km landsväg samt halvmarathon,  

att förbundsmötet beslutar att dessa godkänns under förutsättning att kriterier enligt 

utsänt förslag uppfylls och 

att detta ska gälla f o m dagens datum, 2006-03-26. 

  

 Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

 4) Åldersgränser för långdistanslöpning vid SM 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar att det vid svenska seniormästerskap ska vara en nedre 

åldersgräns för löpning på sträckorna 3000 meter hinder och 5000 meter och att den 

åldersgränsen ska vara kalenderåret då den aktive fyller 17 år.  

att förbundsmötet till följd därav beslutar att sträckorna 3000 meter hinder och 5000 

meter läggs till i kapitel C 2.1.11. Den nya lydelsen är; I SM för män/kvinnor i 

banlöpning på sträckorna 5000 m, 10 000 m och 3000 m hinder, i terränglöpning och i 

landsvägslöpning får endast delta tävlande som under året fyller minst 17 år.  
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 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 I debatten deltar Mats Bodén, Västmanlands FIF, och Madeleine Melander, FS. 

 

 5) Förändrat datum för årsskiftesövergång 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar att datumet för årsskiftesövergång ändras till 15 november 

och då samtidigt datumet när avgiften för övergången ska vara betald till 15 oktober 

samt att blanketten skall skickas in 15 oktober (tidigare var årsskiftesövergången klar 1 

december, blanketten SFIF tillhanda den 15 oktober och pengarna tillhanda senast 1 

november).  

 

 Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 6) Antal deltagare i teknikgrensfinal vid SM 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar om att 12 stycken deltagare går till final efter kvaltävling vid  

svenska mästerskap. 

 

 Ingen debatt 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

7) Maximala antalet löpare i ett finalheat vid SM-tävlingar på sträckor f o m 2000m och 

uppåt 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar om följande ny lydelse av tävlingsreglerna i rubricerad fråga. 

(tilläggen här understrukna) 

 

F 4.11.22 2000 – 5000 m 

Här tillämpas seedade finaler. Utomhus sker i uppdelningen normalt vid 19 eller 

fler startande. Om så befinnes lämpligt kan antalet ökas efter beslut av SFIF:s 

kontrollant i samråd med tävlingsledningen. Inomhus fastställs delningstalet av 

SFIF med hänsyn till banans konstruktion m m. 
Anm  Vid 12 eller fler startande bör gruppstart användas. 

 

F.4.11.23 1500 m hinder – 2000 m hinder – 3000 m hinder 

Här tillämpas seedade finaler. Uppdelning i flera heat sker normalt vid 15 eller 

fler startande. Om så befinnes lämpligt kan antalet ökas efter beslut av SFIF:s 

kontrollant i samråd med tävlingsledningen. 

 

 Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
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Motion nr 1 

Johan Häggman, Stocksäters IF: Svenska Mästerskapsåldern 15 år, 

 Motionären föreslår 
 att ta bort SM för 15 åringar from utomhussäsongen 2007 
 att regionmästerskapen from utomhussäsongen 2007 innefattar åldern 14-15 
 
 Utdrag ur FS utlåtande: 

När den nya åldersindelningen genomfördes fanns tankar på att flytta upp SM-åldern. 

Det visade sig dock då att de flesta remissinstanserna villa ha kvar SM-åldern 15 år. FS 

presenterar nu ett annat åldersklassförslag och förordar det i stället. 

 

 8) Åldersklassindelning USM/JSM 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar att åldersklasserna ändras på så sätt att det på våra 

mästerskap för ungdomar och juniorer ser ut på följande sätt: USM, två ettårsklasser, 

15- och 16 år, JSM, tre klasser varav en ettårsklass 17 år, en tvåårsklass 19 år och en 

treårsklass 22 år. Detta bör gälla från och med tävlingssäsongen 2007 (november 2006).  

 

Mats Åkerlind, FS, yrkar avslag på motionen och bifall till styrelsens förslag samt ett 

tilläggsyrkande om motionen bifalles att den i så fall ska gälla f o m inomhussäsongen 

2007. 

 Anders Havdelin, IFK Lidingö, yrkar bifall till motionen. 

 Stefan Borg Turebergs FK, yrkar bifall FS förslag med följande tilläggsyrkande: 

Jag yrkar att 17-årsklassen vid Terräng-SM behålls i lagtävlingen så att den omfattar 

såväl 16 som 17-åringar. 

 

Förbundsmötet beslutar 

att avslå motionen 

att bifalla styrelsens förslag 

att bifalla Stefan Borgs tilläggsyrkande 

 

I debatten deltar även: Gunnar Thysell, Södermanlands FIF, Helmer Andersson, 

Jämtland/Härjedalens FIF, Victor Lohr, Ungdomsrådet. 

 

 

 9) Stafett-SM:s placering 

 Förbundsstyrelsen föreslår 

att förbundsmötet beslutar släppa på kravet att Stafett-SM ska gå i Stockholm. 

Rekommendationen bör istället vara att försöka att finna platser med goda 

kommunikationer dit lag har lätt att ta sig. 

 

 Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. 
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 10) SDF-bidrag 

Vid förbundsmötet 2005 förelåg en motion från Västergötlands FIF om återinförande av 

SDF-bidrag. Förbundsmötet beslöt att motionen skulle anses besvarad med vad FS 

anförde i sitt utlåtande samt att på förslag från Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, gå 

igenom SDF:s ekonomi och återkomma till förbundsmötet 2006. 

 

 Krister Clerselius, FS, föredrar och yrkar bifall till styrelsens förslag  

att mot bakgrund av resultat och konsekvensanalys av gjord undersökning 

förbundsmötet beslutar att något generellt SDF-bidrag inte skall utgå. 

 

Per Jutterström, Medelpads FIF, yrkar följande: 

att ge uppdraget till FS att genomföra en riktig utredning i ämnet som presenteras vid 

respektive regionmöte hösten 2006 och som styrelsens och rörelsens gemensamma 

förslag till förbundsmötet 2007. 

 

Roger Magnusson, Västergötlands FIF, stöder Per Jutterströms yrkande. 

Krister  Clerselius meddelar att förbundsstyrelsen stöder yrkandet. 

 

Förbundsmötet beslutar 

att bifalla Per Jutterströms yrkande. 

 

I debatten deltar även Stefan Kanerva, Ångermanlands FIF, Ivar Söderlind, 

Västerbottens FIF.  

 

Förbundsmötet ajourneras till söndag klockan 10.00. 

 

Söndag 26 mars 

 

Förhandlingarna återupptas. 

 

Justering av röstlängden, se sida 2-3.  

Totalt 89 röster. 

 

Förbundsmötet beslutar fastställa röstlängden.  

 

10 c)  Motioner  

2) Löparklubben TV-88: Ta bort åldersgränsen 17 år för att tävla på halvmaraton och 

längre sträckor 

Motionären föreslår att åldersgränsen 17 år tas bort ur regelboken. 

 

 Madeleine Melander, FS, yrkar avslag på motionen. 

 

Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 

att avslå motionen. 
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3) Jan Kowalski Spårvägens FK: Ny gren 4 x 200m på inomhus-SM 

och 

 4) Jan Kowalski Spårvägens FK: Stryk 200m individuellt på programmet för inomhus-

SM 

 

Mats Åkerlind, FS, yrkar avslag på motionerna. FS önskar behålla 200m men inte införa  

4x200m. 

Jan Kowalski, Spårvägens FK, meddelar att föreningen efter diskussion med 

elitföreningarna drar tillbaka motion nr 4 och yrkar bifall till motion nr 3. 

 

Förbundsmötet beslutar  

att bifalla motion nr 3 

att motion nr 4 kan dras tillbaka 

 

I debatten deltar även Andreas Rehnborg, ungdomsrådet. 

 

 

5) Robert Kronberg IF Kville 

Motionären föreslår att vända alla sprintlopp efter vinden i alla Folksam GP-tävlingar 

och SM. 

Utdrag ut FS utlåtande: 

Risken för fel ökar betydligt när man ska flytta om utrustningen. För att kunna 

genomföra ett sådant här förslag måste man bygga upp dubbla TV-ramper, ha 

spegelvänd reklam samt fullgoda start- och målutrustningar, ev fyra stycken 

eltidtagningsanläggningar för att snabbt kunna flytta det. Vi tror inte att det är rimligt. 

 

Ingen debatt. 

 

 Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 

  att avslå motionen 

 

  

Ordförande föreslår förbundsmötet att behandla motionerna 6a, 6b, 7, 8, 9 och 13 

samtidigt. 

Förbundsmötet beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Motion nr 13 är inlämnad efter motionstidens utgång. Ordförande frågar förbundsmötet 

om den kan behandlas. 

Förbundsmötet beslutar att motion nr 13 kan behandlas. 

 

6a) K-G Nyström Vi som springer LLK: Avskaffa sanktionstvånget. Ni gör ju ändå 

ingenting vad gäller maraton och längre 

Motionären föreslår att avskaffa sanktionstvånget då han anser att SFIF ändå inte gör 

någonting vad gäller maraton och längre. 

 

 



Protokoll  Förbundsmötet 2005 -  - 12 

 

Svenska Friidrottsförbundet 

Förbundsmötet 2006 

 

6b) K-G Nyström Vi som springer LLK: Ha sanktionen kvar, men snälla gör något 

positivt för oss långskubbare 

Motionären vill se till att SFIF gör något åt ultralöpning då denna inte anser att man får 

ut något av de pengar man betalar. 

 

 7) Reima Hartikainen IFK Skövde: Sanktionsavgifter 

 Motionären ser inte att den får ut något för sina sanktionsavgifter för ultralöpning. 

 

8) Reima Hartikainen, IFK Skövde: Ultra lopp, mästerskap. 

Motionären föreslår att SFIF inför SM i så kallad ultralöpning. 

 

9) Reima Hartikainen IFK Skövde: Ultra lopp, sanktionsavgifter 

 Motionären föreslår att SFIF inför statistik i ultralöpning 

 

13) Mattias Bramstång Halmstad Garnisons IF: att Svenska Friidrottsförbundet ska 

inbegripa ultramaratondistanser, dvs långdistanslöpning längre än maraton. 

Motionären vill att ultralöpning ska ingå i svenska friidrottsförbundets discipliner bland 

annat för mästerskap. 

 

Madeleine Melander, FS, föredrar FS:s svar och framhåller att FS avser tillsätta en 

arbetsgrupp för långloppsfrågor/ultralöpning. 

 

Roger Magnusson, Västergötlands FIF, yrkar: 

1. Att en arbetsgrupp inrättas att verka först och främst f o m årsmötet 2006 fram till 

årsmötet 2007 där då en rapport lämnas om hur ultralöpningen i Sverige ska 

inlemnas i förbundets verksamhet. 

2. Vi föreslår dessutom att SFIF ställer 5.000kr till arbetsgruppens förfogande. De 

ekonomiska medlen är främst tänkta att användas vid en träff där många 

ultralöpare finns samlade. 

 

Förbundsmötet beslutar, enligt Roger Magnussons yrkande och FS förslag, 

att tillsätta en arbetsgrupp för ultralöpning 

att avslå Roger Magnussons yrkande om 5.000kr 

att i övrigt anse motionerna 6a, 6b, 7, 8, 9 och 13 besvarade med vad FS anför. 

 

 

10) IF Göta Karlstad: Lag SM och Svenska Cupen – färre omgångar 

Motionären föreslår att ha fyra omgångar i kast och horisontella hoppen i stället för 

dagslägets sex omgångar. Detta för att minska tiden som tävlingen tar och därmed öka 

publikintresset. Detta ska gälla f o m 2006. 

 

Ingen debatt. 

 

Förbundsmötet beslutar, i enlighet med FS förslag, 

att bifalla motionen 
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11) IF Spartacus: Sänk avgiften för registrering av föreningsbyten till 100 kr 

 Motionären föreslår att sänka avgiften för registrering av föreningsbyten. 

 

 Curt Högberg, FS, korrigerar utsänt FS förslag till svar på motionen, vilket ska vara: 

FS föreslår att förbundsmötet beslutar att justera regelverket för föreningsbyten så att 

avgiften för veteraner är 100kr för både årsskiftesövergång och övergång under 

pågående karenssäsong. 

Curt Högberg yrkar avslag på motionen och bifall till styrelsens förslag. 

   

 Ingen debatt 

 

Förbundsmötet beslutar 

 att bifalla styrelsens förslag 

 

 

12) Stefan Karnerva Kramforsalliansen: Jämställdhet i SFIF:s förbundsstyrelse 

Motionären föreslår:  

 Att stadgarna föreskriver en jämn fördelning av könen till ordinarie 

styrelseledamöter. 

 Att varje förbundsmöte väljer lika många kvinnor och män till styrelsen. 

 Att kompletteringsval till styrelsen sker så att man ersätter en ledamot som avgår i 

förtid med en ny av samma kön. 

 Att dessa förändringar av stadgarna tillämpas från och med förbundsmötet 2006. 

 

 Roland Oscarsson, Västergötlands FIF, yrkar: 

att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att formulera en not eller skrivning i 

stadgarna som har till funktion att bidra till jämställdheten i samband med personval till 

förbundsstyrelsen och att denna skrivning presenteras till förbundsmötet 2007. 

 

 Krister Clerselius, FS, ställer sig bakom Roland Oscarssons yrkande. 

 

Förbundsmötet beslutar 

att bifalla Roland Oscarssons yrkande som FS ställer sig bakom 

att i övrigt anse motionen besvarad med vad FS anför. 

 

 

Behandlingen av Verksamhetsinriktningen 2007-2009 återupptas. 

 

Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, och Johan Storåkers, Spårvägen FK yrkar angående 

gemensamma mål: 

 Vi skall under planeringsperioden med stor kraft arbeta för att också ungdomar med 

annan etnisk härkomst än svenskt skall söka sig till och känna sig välkomna i vår idrott. 

 

Yngve Andersson, FS, tillstyrker Per Jutterstöms yrkande liksom yrkandet från Gunnar 

Bergqvist och Johan Storåkers. 
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Förbundsmötet beslutar 

att bifalla Per Jutterströms yrkande 

att bifalla Gunnar Bergqvists och Johan Storåkers yrkande 

att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsinriktning för 2007 – 2009 

efter justering av Ungdomsrådets vision. 

 

 

§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 2007 enligt gällande beräkningsmodell.  

  

 

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

 

   Per Tunander, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens ledamöter 

samt beskriver hur valberedningen arbetat under året och vilka målsättningar och 

kriterier de haft för sitt arbete. 

 

Per Tunander, föreslår omval av Yngve Andersson till förbundsordförande, tillika 

styrelsens ordförande. 

 

Inga andra nomineringar förekommer. 

  

 Förbundsmötet beslutar 

att välja Yngve Andersson till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande på ett år.  

 

Yngve Andersson tackar för förtroendet. 

 

 

§ 13 Val av erforderligt antal övriga ledamöter för en tid av två respektive ett år. 

 

 Per Tunander  föredrar valberedningens förslag: 

 

 Mats Åkerlind   omval 2 år 

 Curt Högberg omval 2 år 

 Christer Klerselius omval 2 år 

 Lena Moen omval 2 år 

 

Inga andra  nomineringar förekommer. 
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 Förbundsmötet beslutar 

att till ledamöter av förbundsstyrelsen för en period av två år välja de av valberedningen 

fyra föreslagna personerna. 

 

Per Tunander föreslår förbundsmötet att välja Karin Lundgren på ett år, ett fyllnadsval 

efter Johnny Örbäck som avgått. 

 

Inga andra nomineringar förekommer. 

 

Förbundsmötet beslutar 

att välja Karin Lundgren för en period på ett år som ledamot i förbundsstyrelsen.. 

 

 

§ 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. 

 

 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 

 Mötesordförande påminner om vad som står i stadgarna. 

 

 Val av ordförande. 

Gunnar Bergqvist, Turebergs FK och elitklubbarna nominerar  Per Tunander till 

ordförande i valberedningen. 

 

 Inga andra nomineringar förekommer. 

 

 Förbundsmötet beslutar 

att välja Per Tunander till ordförande i valberedningen. 

  

Val av övrig ledamöter.  

Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, nominerar Lillemor Rönnbrant, Bohuslän-Dals FIF, 

Lennart Petterson, Stockholm, Kristina Södergren Gefle IF och Nils-Erik Emilsson, 

MAI. 

Märta Kälebo, Hallands FIF och ungdomsrådet nominerar Ellinor Johansson, 

ungdomsrådet. 
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Mötet ajourneras i fem minuter på begäran av Tomas Riste, IF Göta. 

 

Sluten omröstning genomförs för val av två kvinnor i valberedningen. Omröstningen 

utfaller enligt följande: 

Ellinor Johansson, 65 röster, Kristna Södergren, 62 röster, Lillemor Rönnbrant 29 

röster. 

 

 Förbundsmötet beslutar 

att till ledamöter i valberedningen välja Ellinor Johansson, Kristina Södergren, Lennart 

Petterson och Nils-Erik Emilsson. 

 

 

§ 16 Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet 
 

       Förbundsmötet beslutar 

att förbundets hemsida www.friidrott.se är friidrottsförbundets officiella 

kungörelseorgan fram till nästa förbundsmöte. 

 

 

§ 17 Förbundsmötets avslutande 

Gunnar Johnson  tackar för förtroendet att få leda förbundsmötet och överlämnar 

klubban till förbundsordförande Yngve Andersson som i sin tur tackar Gunnar Johnson. 

 

Yngve Andersson avtackar Lillemor Rönnbrant och Lars Johnsson för deras arbete i 

valberedningen.  

 

Willy Berggren, Hammarby IF, tackar kansli och FS för ett mycket bra arbete och stor 

kompetens. 

 

Yngve Andersson tackar alla mötesdeltagare för medverkan till två bra och intressanta 

dagar och förklarar årets förbundsmöte för avslutat. 

 

 

 

 

Vid protokollet   
 

 

Kerstin Rosén 

 

 

   

Justeras 

    

 

Gunnar Johnson Annelie Svärdh Stefan Borg 

Mötesordförande   

http://www.friidrott.se/

