
Svenska Friidrottsförbundet   
   
Förbundsårsmötet 2016
Protokoll fört vid Svenska Friidrottsförbundets ordinarie Förbundsårsmöte 2016 

Bilaga 1: Röstlängd  
Bilaga 2: Styrelsens förslag:  

Svensk Friidrotts mångfalds- och inkluderingsplan 
Förändring av medlems-, sanktions- och övergångsavgifter 
Stadgeändringar 
Anpassa startregeln för barn upp t om 11 år 
Revidering av mål och mått i verksamhetsinriktningen 
Hantering av inkomna motioner 

Bilaga 3: Motioner 
 
Plats: Sollentuna 
Tid:  2016-03-19 klockan 13.00 – 17.30 
 2016-03-20 klockan 09.00 – 12.30 

Lördag 19 mars 

Förbundsårsmötets öppnande 
Tillförordnad förbundsordförande Toralf Nilsson hälsar de närvarande varmt välkomna till årets 
förbundsårsmöte och förklarar detsamma för öppnat.  
Förbundsordförande Toralf Nilsson håller ett inledningstal. 

Parentation 

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

Hans Andersson Stadionklubbarna 
Sven Apelqvist Varbergs GIF 
Gösta Bergkvist Gefle IF 
John Dahlqvist Jämtland-Härjedalens FIF 
Sten Elgelid  Jämtland-Härjedalens FIF 
Linda Haglund Hanvikens SK 
Herbert Jobäcker Smålands FIF 
Milovan Jovancic IF Göta 
Monika Klebe  IF Göta 
Arne Ljung  IF Kville 
Annika Melin  Spårvägens FK 
Jan-Ivar Westlund Spårvägens FK 
Sven-Olof Westlund UIF Matteuspojkarna 
Deras minne hedras med en tyst stund. 
Stipendieutdelning 
Mats Åkerlind, FS, och Karin Lundgren, FS, delar ut följande stipendier:  
Edvin Wide-stipendiet: Carolina Johnson, Linköpings GIF och Wille Levay, Spårvägens FK  
Ungdomsfonden: Simon Litzell, Hässelby SK, Emil von Barth, Ullevi FK, samt Ellen Ekholm, Ullevi 
FK (samtliga ej närvarande). 

Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet presenterade sig, sin verksamhet, välkomnade nya ledamöter och avtackade avgående 
ledamöter.  

Utdelning av European Athletics Member Federation Award  
Delas ut till person som gjort en alldeles särskild insats för det nationella eller europeiska förbundet. 
Priset delas i år ut till Elisabeth Rosenberg för hennes långa och gedigna insats inom Svensk Friidrott. 
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§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd 
           117 ombud är registrerade för lördag. (och 116 söndag). (Se bilaga 1) 
 Förbundsårsmötet beslutar 
 att fastställa röstlängden.  

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande 
 Christina Liffner, valberedningen, föreslår Christer Pallin. 

Förbundsårsmötet beslutar 
att till ordförande välja Christer Pallin, chefsjurist på Riksidrottsförbundet.  
Christer Pallin tackar för förtroendet. 

 b) sekreterare 
 Christina Liffner, valberedningen, föreslår David Fridell. 
 Förbundsårsmötet beslutar  
 att till sekreterare välja David Fridell. 

 c) två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet 
 Mikael Romell, valberedningen, föreslår Wiveca Ögren och Johnny Lingstam. 

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att till protokolljusterare välja dessa två. 

 d) tre rösträknare  
Mikael Romell, valberedningen föreslår Johanna Bergren, Magnus Fridell och Jan Larsson, 

Förbundsårsmötet beslutar 
att till rösträknare välja dessa tre.  

§ 3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Förbundsårsmötet är utlyst genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se 2015-12-02 i 
enlighet med stadgarna. 

Förbundsårsmötet beslutar 
att förbundsårsmötet är behörigen utlyst. 

 b) Fastställande av arbetsordning för mötet 

Förbundsårsmötet beslutar 
att anta föreslagen arbetsordning inklusive nomineringsstopp vid dagens slut samt att talartiden 
begränsas till 5 minuter. 

§ 4 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Förbundsårsmötet beslutar  
att fastställa föreslagen föredragningslista, med ordningsändringen att styrelsens förslag nr 5 
behandlas under punkten Verksamhetsinriktning 2016-2017, och att styrelsens förslag nr 6 
behandlas före styrelsens övriga förslag och inkomna motioner.  

§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse för det 
senaste verksamhetsåret 

a) Verksamhetsberättelse  
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Styrelsen redogör för den Verksamhetsinriktningens fem strategiska områden Fler och bättre: 
Föreningar, Ledare och tränare, Friidrottare, Arrangemang och Anläggningar, med fokus på mål 
och mått. 
Lena Björck, FS inleder med en övergripande presentation av arbetet med 
verksamhetsberättelsen. 
Fler och bättre FÖRENINGAR  
Föredragande är Lena Björck, FS. 
Fler och bättre LEDARE OCH TRÄNARE  
Föredragande är Gunilla Löthagen Sjöstrand, FS. 
Fler och bättre FRIIDROTTARE 
Föredragande är Karin Lundgren, FS. 
Fler och bättre ARRANGEMANG  
Föredragande är Pia Bosdotter Olson, FS, 
Fler och bättre ANLÄGGNINGAR  
Föredragande är Johan Storåkers, FS. 
Övriga områden i verksamhetsberättelsen: 

Kommunikation och marknad 
Föredragande är Johan Storåkers, FS. 

Med detta förklaras verksamhetsberättelsen föredragen. 

 b) Årsredovisning 
Karin Lundgren, FS, föredrar resultat- och balansräkningen för 2015. 

  
 Årsredovisningen förklaras föredragen.  

 c) Revisorernas berättelse 
Stefan Norell, Grant Thornton , revisor, redogör för revisorernas arbete och läser upp 
revisionsberättelsens två uttalanden. 

 Revisorernas berättelse förklaras föredragen. 

 Förbundsårsmötet beslutar  
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.  

§ 6 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 

Förbundsårsmötet beslutar 
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja förbundsstyrelsens ledamöter och GS 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.  

§ 7 Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag och 
motioner: 

 a) Verksamhetsinriktning för den kommande perioden, med styrelsens förslag nr 5 om 
reviderade mål och mått  

 Toralf Nilsson, FS, presenterar det fortsatta arbetet med Verksamhetsinriktningen 2014-2020. 
 Den består av flera komponenter: strategisk plan/strategiska områden och verksamhetsplaner. 
 SISU är fortsatt delaktiga i arbetet och det har gått ut arbetsmaterial till föreningarna.  
 Toralf Nilsson presenterar det styrelseförslag (nummer 5) som förtydligar de mål och mått som 
 ska gälla för verksamhetsinriktningen, som också behandlas och beslutas under denna punkt. 
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Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  

att förbundsårsmötet beslutar att godkänna föreslagna revideringar av mål och mått i 
Verksamhetsinriktningen för 2014-2020. 

 Toralf Nilsson, FS, yrkar bifall för den verksamhetsinriktningen som antogs 2014, samt yrkar 
 bifall till de mål och mått som presenteras i styrelsens förslag nummer 5. 

 Förbundsårsmötet beslutar  
 att bifalla förbundsstyrelsens förslag 

 b) Styrelsens förslag nummer 6 - hantering av inkomna motioner. 
 
 Toralf Nilsson, FS, föredrar ärendet. 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  

att förbundsårsmötet beslutar att hantera samtliga inkomna motioner till förbundsårsmötet 2016 
enligt tidigare praxis. 

Toralf Nilsson, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag.  
Lou Cederwall, Stockholms FIF, yrkar avslag till styrelsens förslag  
Tomas Riste, Värmlands FIF, yrkar avslag till styrelsens förslag 

Efter acklamation genomförs votering för att avgöra frågan. 

Förbundsårsmötet beslutar  
att avslå styrelsens förslag 

Beslutet innebär att motion nr 1,2,7,11,12,13,14,15,16,17 och 18 inte kommer att behandlas 
under årsmötet. 

 c) Styrelsens förslag (Se bilaga 2) 

 1. Svensk Friidrotts mångfalds- och inkluderingsplan  
 Johan Storåkers och Gunilla Löthagen Sjöstrand FS, föredrar ärendet. 

 Förslag: Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  
 att förbundsårsmötet antar mångfalds- och inkluderingsplanen samt beslutar att påbörja 
 implementering i verksamheten snarast. 

 Johan Storåkers och Gunilla Löthagen Sjöstrand, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag.  
 Per Jutterström, Medelpads FIF, yrkar bifall till förslaget. 

 
 Förbundsårsmötet beslutar  
 att bifalla förbundsstyrelsens förslag 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nominering till val av ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen.  
Christina Liffner, valberedningens ordförande, nominerar Björn O Nilsson till ordförande på ett 
år, nyval, och till ledamöter i förbundsstyrelsen på två år omval av Gunilla Löthagen Sjöstrand 
och Johan Storåkers, samt nyval på två år av Bo Sjölander och Anders Tallgren, samt nyval/
fyllnadsval på ett år av Berndt Andersson. 
Nomineringen är avslutad. 

   Mötesförhandlingarna ajourneras till förmån för valberedningens hearing kl. 15.30-16.30. 

 Mötesförhandlingarna återupptas 16.30 

 2. Förändring av medlems-, sanktions- och övergångsavgifter 
 Karin Lundgren, FS, föredrar ärendet. 

 Förslag: Förbundsstyrelsen (FS) föreslår: 
 att förbundsårsmötet beslutar om en generell höjning på 10% för medlems-, sanktions- och 
 övergångsavgifter att de nya avgifterna införs från och med verksamhetsåret 2017. 

 Karin Lundgren, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag. 

Förbundsårsmötet beslutar  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag 

3. Stadgeändringar 
Pia Bosdotter Olson, FS, föredrar ärendet, och betonar särskilt en justering av texten i 40 § 7 
punkten (förslaget var utdelat). 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  
att förbundsårsmötet beslutar godkänna föreslagna revideringar av stadgarna. 

Pia Bosdotter Olson, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag.  

Förbundsårsmötet beslutar  
att bifalla styrelsens förslag. 

4. Anpassning av startregeln för barn upp t o m 11 år 
Mats Åkerlind, FS, föredrar ärendet. 

Förbundsstyrelsen (FS) föreslår:  
att förbundsårsmötet beslutar att tillåta en felaktig start per deltagare (ge varning) för barn upp t 
o m 11år. 
att den nya regeln införs från och med utomhussäsongen 2016. 

Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag.  
Roger Karlsson, Stockholms FIF, yrkar avslag till styrelsens förslag  
Gunnar Thysell, Södermanlands FIF, yrkar återremittering till förbundsstyrelsen för vidare 
diskussion med starterrådet 
Mats Åkerlind återtar FS yrkande på bifall och yrkar istället på återremiss 

Förbundsårsmötet beslutar  
att återremittera frågan till styrelsen. 
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 d) Motioner som getts in i den ordning som sägs i 21 § (Se bilaga 3) 

3. Strategi för att få in fler arrangörer och löpare (Ångermanlands FIF, Västerbottens FIF, 
Medelpads FIF, Norrbottens FIF, Jämtland-Härjedalens FIF) 

 Motionärernas förslag:  
 att förbundsstyrelsen får i uppdrag att, under år 2016, utarbeta en strategi för att få in fler 
 löpare och arrangörer i friidrottsfamiljen. 
 Anna Öberg är styrelsens föredragande  
 Anna Öberg, FS yrkar bifall till styrelsens förslag att anse motionen vara besvarad.  
 Leif Thunman, Ångermanlands FIF yrkar bifall till motionen  
 Robert Nord, Skånes FIF, yrkar bifall till motionen 

 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att anse motionen besvarad 

4. Revidering av representationsbestämmelser för icke svensk medborgare. (Malmö AI via 
Tomas Strandberg) 

Motionärens förslag: 
Att i Tävlingsregler för Friidrott införa följande ny lydelse av 1.4.4: 
För tillstånd 1.4.2.2 krävs att tävlande är folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige sedan 
minst 1 år tillbaka och att han/hon ej samma kalenderår eller närmast påföljande 
år deltar i nationell mästerskapstävling i hemlandet eller representerar sitt hemland i landskamp 
eller internationellt mästerskap. 

Att i Tävlingsregler för Friidrott införa följande ny lydelse av 1.4.4.1: 
Om tävlande under kalenderår bryter mot kraven i denna regel – antingen det sker före eller 
efter deltagande i SM/DM/Svenska Friidrottscupen – ogiltigförklaras hans/hennes resultat i 
dessa tävlingar och ev erövrade priser och utmärkelser skall återlämnas. 

Mats Åkerlind är styrelsens föredragande  
Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall till FS förslag om avslag av motionen  
Bengt Hansson, Skånes FIF, yrkar bifall till motionen med tillägget att uppdra till styrelsen att 
formulera om och se över meningen i motionen kring ”närmast påföljande år”.  
Johan Engholm, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsens förslag  
Sören Busk, Skånes FIF, yrkar bifall till motionen 
Robert Nord, Skånes FIF, yrkar bifall till Bengt Hanssons förslag 
Lou Cederwall, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsen förslag 

Styrelsen förslag ställs mot de två övriga. Efter acklamation tilltar votering.  

 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att avslå motionen. 

 Mötesförhandlingarna ajourneras kl. 17.55 och återupptas söndag kl. 08.30. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Årsmötesförhandlingarna återupptas och årsmötet beslutar att fastställa söndagens röstlängd 
 till 116 ombud (Bilaga 1). 
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5. Hopp-/kastordning vid SM-tävlingar. (IF Hagen via Lars Olsson) 

Motionärernas förslag: 
Att vid samtliga SM-tävlingar i längd, tresteg och alla kastgrenar ska samma regler gälla 
angående hopp- och kastordning som vid internationella mästerskap. 

Mats Åkerlind är styrelsens föredragande. 
 Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag om att avslå motionen  
 Lou Cederwall, Stockholms FIF, yrkar bifall till motionen 

 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att avslå motionen. 

6. Förslag på uppdelning av terräng-SM. (Malmö AI/Hälle IF via Tomas Strandberg/
Christian Persson) 

 Motionärernas förslag:  
 Att utreda en uppdelning av Terräng-SM i en tävling på våren med kortare distanser och 
 en tävling på hösten med längre distanser. I ett första steg verksamhetsåret 2017 delas 
 enbart seniorernas tävling så att de korta banorna (4km) avgörs på våren och de långa 
 banorna (12km/8km för män/kvinnor) på hösten. I ett andra steg 2018 skapas två mera 
 fullständiga tävlingar med distanser även för andra åldersklasser med huvudsakligen 
 kortare distanser på våren och längre distanser på hösten. 

 Mats Åkerlind är styrelsens föredragande 
 
 Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag om att anse motionen besvarad.  
 Ola Thorsson, Skånes FIF, yrkar bifall till motionen.  
 Johan Engholm, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsens förslag  
 Anders Tallgren, TÄK, informerar om att att terräng-SM oavsett beslut kommer att 
 behandlas under SM-utredningen, och beslutet riskerar att därmed rivas upp inom ett år. 

 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att anse motionen besvarad. 

8. Förslag på borttagande av Sverigestatistik för 14-åringar. (IFK Lidingö Friidrott) 

Motionärernas förslag: 
Att förbundet inte längre publicerar någon Sverige-statistik för 14-åringar 

Karin Lundgren är styrelsens föredragande. 

Karin Lundgren, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag att avslå motionen.  
Staffan Movin, Stockholms FIF, yrkar bifall till motionen. 
Anders Havdelin, Gotlands FIF, yrkar bifall till motionen.  
Johan Engholm, Stockholms FIF, yrkar bifall till motionen. 
Jonas Malm, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsens förslag. 
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 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att avslå motionen. 

9. Inför en årligt återkommande klubblagstävling i samband med terräng-SM. (IFK 
Lidingö Friidrott)  

Motionärernas förslag: 
Att förbundsårsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att införa en med start 2016 årligt 
återkommande klubblagtävling i samband med terräng-SM. 

Mats Åkerlind är styrelsens föredragande. 

Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall på styrelsens förslag att avslå motionen. 
Staffan Movin, Stockholms FIF, yrkar bifall till motionen. 
Mats Åkerlind, FS, informerar om att frågan, eftersom den är formulerad som en motion, 
självklart ska behandlas i samband med SM-utredningen. 
Staffan Movin återtar sitt yrkande om bifall till motionen, och yrkar istället bifall till 
styrelsens förslag med tillägget att motionen tydligt ska besvaras under SM-utredningen. 
Mats Åkerlind, FS, yrkar bifall till Staffan Movins tillägg. 

  
 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att anse motionen besvarad med tillägget att motionen tydligt ska besvaras i SM-utredningen. 

10.Utvecklingsarbete inom Svensk Friidrott (IFK Lidingö Friidrott) 

Motionärernas förslag: 
1. Att uppdra till Förbundsstyrelsen att prioritera och driva implementeringen av den beslutade 
Verksamhetsinriktningen enligt tydliga arbetsplaner och delmål, planer som distrikt och 
föreningar regelbundet informeras om på ett övergripande sätt med början september 2016. 
2. Att styrelsen överväger om en separat projektledare/utvecklingschef behövs för att säkerställa 
att planering, koordinering och uppföljning av utvecklingsarbetet görs i de olika områden och 
mot de olika långsiktiga mål som sätts, med ansvar inför GS och styrelse, men också med 
ansvar att löpande informera och engagera distrikt och föreningar. 
3. Att uppdra till styrelsen att söka RF ́s stöd för att de Idrottslyftsmedel som Svenska 
Friidrottsförbundet disponerar i sin helhet kan prioriteras och allokeras till arbetet med att 
förverkliga den beslutade Verksamhetsinriktningen – fler och bättre. 
4. Att uppdra till styrelsen att regelbundet rapportera status i olika aktiviteter och 
utvecklingsprojekt till distrikt och föreningar på ett samlat sätt minst varje halvår – t ex till 1 
september och 1 februari. 
5. Att uppdra till styrelsen att bjuda in distrikt och föreningar till information, dialog och 
samverkan i utvecklingsarbetet, dels under våren och dels under hösten, t ex genom att använda 
höstmötena till detta. 
6. Att även föreningar, till egen kostnad om så behövs, bjuds in för att delta på 
’Ordförandemötet’ i november där många av utvecklingsfrågorna rimligen är ett huvudtema. 

Lena Björck är styrelsens föredragande. 
 
Lena Björck, FS, yrkar bifall till styrelsens förslag om att bifalla den fjärde att-satsen, samt i 
övrigt anse motionen besvarad. 
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Curt Högberg, Stockholms FIF, yrkar bifall till styrelsens förslag om bifall till att-sats nr 4, att 
anse att-sats 1, 4 och 5 besvarad, samt yrkar bifall till motionens att-satser nr 2, 3 och 6.  
Per Jutterström, Medelpads FIF, yrkar bifall till Curt Högbergs hela yrkande.  
Tomas Riste, Värmlands FIF, yrkar bifall till styrelsens förslag. 

 Förbundsårsmötet beslutar, enligt FS förslag, 
 att bifalla den fjärde att-satsen i motionen.  
 att i övrigt anse motionen besvarad 

§ 8   Fastställande av medlemsavgift till förbundet  
  Karin Lundgren, FS, föredrar styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift för 2016 

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att fastställa oförändrad medlemsavgift för 2016 enligt förslaget i årsmöteshandlingarna. 

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

    Förbundsårsmötet beslutar  
 att välja Björn O Nilsson till förbundsordförande tillika styrelsens ordförande på ett år.    
 Björn O Nilsson tackar för förtroendet. 

§ 10  
 a)Val av fyra övriga ledamöter för en tid av två år. 

Förbundsårsmötet beslutar  
att välja Gunilla Löthagen Sjöstrand, Johan Storåkers, Bo Sjölander och Anders Tallgren till 
ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år 

b) Fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år 
Förbundsårsmötet beslutar  
att som fyllnadsval välja Berndt Andersson till ledamot av förbundsstyrelsen för en tid av ett år. 

§ 11 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 

Christina Liffner, valberedningen, föreslår bolaget Grant Thornton med Stefan Norell som 
huvudansvarig. 

    Förbundsårsmötet beslutar 
 att utse Grant Thornton till revisorsbolag, med Stefan Norell som huvudansvarig för en tid av 
 ett år. 

§ 12  Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 

  Lou Cederwall, Stockholms FIF föreslår Christina Liffner 
  Anders Havdelin, Gotlands FIF föreslår Christina Liffner 

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att omvälja Christina Liffner på ett år till ordförande i valberedningen.  

§ 13  Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
  Jonny Lingstam, Hallands FIF föreslår omval av samtliga ledamöter i valberedningen. 
  Lou Cederwall, Stockholms FIF, föreslår omval av samtliga ledamöter i valberedningen. 
  Anders Havdelin, Gotlands FIF föreslår omval av samtliga ledamöter i valberedningen. 
  

!  9
Protokoll Förbundsårsmötet 2016



Svenska Friidrottsförbundet   
   
Förbundsårsmötet 2016

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att till manliga ledamöter i valberedningen välja Krister Clerselius och Mikael Romell. 
 att till kvinnliga ledamöter i valberedningen välja Anna Sunneborn och Siv Tjärner.  

§ 14  Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-stämma, SISU-stämma 
  och till SOK:s årsmöte 

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att uppdra till förbundsstyrelsen att utse ombud till RF-stämman, SISU-stämman och till SOK:s 
 årsmöte. 

§ 15  Beslut om officiellt kungörelseorgan för förbundet 

 Förbundsårsmötet beslutar 
 att förbundets hemsida www.friidrott.se är förbundets officiella kungörelseorgan fram till nästa 
 förbundsårsmöte.  

§ 16 Förbundsårsmötets avslutande  
 Christer Pallin tackar för förtroendet att åter fått leda förbundsårsmötet. 

 Björn O Nilsson tackar mötesordförande Christer Pallin samt mötessekreterare David Fridell 
med varsin en blombukett. 

 Toralf Nilsson tackar de avgående styrelseledamöterna Anna Öberg och Mats Åkerlind med 
varsin blombukett.  

 Karin Lundgren tackar Toralf Nilsson som nu avgår som ordinarie styrelseledamot, men 
kommer att sitta kvar som representant i styrelsen genom sitt engagemang i europeiska 
förbundets styrelse. 

 Gunnar Bergqvist, Turebergs FK, informerar om Turebergs FK och hälsar välkommen till 
sommarens Friidrotts-SM 26-28 augusti.  

 Björn O Nilsson tackar Gunnar Bergqvist för presentationen och överräcker ett förbundsstandar. 
 Björn O Nilsson tackar alla mötesdeltagarna och förklarar förbundsårsmötet 2016 för 
 avslutat. 
  

Vid protokollet 
David Fridell 

sekreterare 
   
  
 Christer Pallin  Jonny Lingstam   Wiveca Ögren 
 
      mötesordförande justerare   justerare
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