
Protokoll fört vid 
Svenska Friidrottsförbundets digitala Förbundsårsmöte 2021 

 
Plats: Digitalt möte via Easymeet 
Tid: 2021-03-27 klockan 09.00-16.30 
  
 
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: 
Gunnar Adler Karlsson IF Udd 
Arne Andersson Heleneholms IF 
Kurt Andersson SoIK Hellas 
Heimer Andersson Rörösjöns IK, Östersunds GIF 
Ulf Bjuhr Duvbo IK 
Lennart Brunkener SoIK Hellas 
Carl Ehrman Järla IF 
Per Olov Enquist FIF Burälven, Uppsala Stud. IF 
Kjell Grane Eksjö Södra IK 
Björn Gyllenberg Bromma IF 
Curt Jensen IF Ulvarna, Bromma IF 
Gunnar (Johansson) Lotsberg Westermalms IF, m fl 
Thorsten Johansson KA 2 IF 
Jan Josjö IF Castor 
Sven-Ivar Jögård Varbergs GIF 
Bengt Liljemark Hede IK 
Greger Lindström Skellefteå AIK 
Bengt Lundin SoIK Hellas 
Ulf Lundstedt IF Castor 
Ingmar Lüning IK Göta 
Vidar Martinell Södertälje IF, Enhörna IF m fl 
Åke Mattisson KFUM Kristianstad, KFUM Karlskrona, KA 2 IF 
Roland Nilsson Westermalms IF 
Rune Nordén Bellevue IK 
Kurt Pettersson Enköpings AIF 
Bengt Randér Näsby AIS 
Gunnar Rosén Söderhamns IF 
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Per Göran Råberg Sigtuna IF 
Ulf Sjöberg Heleneholms IF, IK Ymer 
Per-Olof Swartz IFK Lidingö, Sthlm Studenters IF 
Lars Wennblom Hässelby SK 
Björn Winell IFK Södertälje 
Erik Wredling IF Castor 
 

 

§ 1 Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd 
Vid förbundsårsmötets start var 113 personer med rösträtt inloggade. Röst-
längden justerades senare under mötet (utifrån inloggning i Easymeet). 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att fastställa röstlängden (bilaga 1). 
 
 

§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 a) ordförande 
 Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Christer Pallin till mötesordförande. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötesordförande välja Christer Pallin. 
 
 b) Sekreterare 
 Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Anna Jonsson till mötessekreterare. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till mötessekreterare välja Anna Jonsson. 
 
 c) två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet 

Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Siv Tjärner och Mats Svensson till 
protokollsjusterare. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till protokolljusterare välja Siv Tjärner och Mats Svensson. 
 
 d) en rösträknare 

Anders Havdelin, valberedningen, föreslog Hillevi Thor och Björn Lindén som 
rösträknare. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att till rösträknare välja Hillevi Thor och Björn Lindén. 
 
 

§ 3 a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
Stefan Olsson, GS, meddelade att ordinarie förbundsårsmöte utlystes 8 decem-
ber 2020 genom kungörelse på SFIF:s hemsida www.friidrott.se, vilket då är i 

http://www.friidrott.se/
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enlighet med stadgarna som föreskriver att utlysningen ska ske minst tre måna-
der i förväg.  
 

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

Ett dokument gällande arbetsordning har lagts in i handlingarna 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 den föreslagna arbetsordningen. 
 
 

§ 4 Fastställande av föredragningslista för mötet 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att fastställa föreliggande föredragningslista. 
 

§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revis-
ionsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

 
 a) Verksamhetsberättelse 
 Förbundsordföranden Johan Storåkers och styrelseledamot Stephan Hammar 

gick igenom några av de aktiviteter som genomförts 2020. Några nedslag; 
Mycket har varit annorlunda och det har varit stora utmaningar detta pan-
demiår. 
Glädjande är att vi har mer verksamhet i fler kommuner än tidigare år. 
Föreningar har visat kreativitet och ställt om sin verksamhet efter de restrikt-
ioner som har funnits. 
Vi har haft fler tävlingar 2020 än ett normalår, mycket beroende på den nya 
tävlingsform ”Veckans grenar” som lockat ca 100 föreningar att anta detta till-
skott. 
Vi har haft positiva resultat i elitverksamheten även om många tävlingar och 
mästerskap har blivit inställda. 
Armand Duplantis förädlades med den fina utmärkelsen Svenska bragdguldet 
2020. 
  

 Verksamhetsberättelsen förklarades föredragen. 
 
 b) Årsredovisning  

Karin Lundgren, Förbundsstyrelsen, föredrog resultat- och balansräkningen för 
2020. 
 
Årsredovisningen förklarades föredragen. 
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 c) Revisionsberättelse 

Revisor Stefan Norell från Grant Thornton läste upp revisionsberättelsen. 
 

 Revisorernas berättelse förklarades föredragen. 
 

d) Lekmannarevisorerna berättelse 
Leif Göran Mosell läste upp lekmannarevisorernas 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 2020. 
 

 

§ 7 Information om; 
Verksamhetsplan 2021-2022 
GS Stefan Olsson informerade mötet om att styrelsen valt att inte presentera 
en verksamhetsplan för 2021-2022 då vi vid Förbundsårsmötet fastställer Friid-
rottens Strategi 2025 som kommer börja gälla direkt. Vi har ett stort arbete 
framför oss i detta utvecklingsarbete. Andra viktiga aktiviteter som nämndes 
var; 
-1 januari 2022 kommer vi starta upp den nya regionala organisationen som 
beslutades på förbundsårsmötet 2020. 23 distrikt ska bli 9. Det krävs mycket 
arbete under året för att detta ska stå klart vid årsskiftet 
-Implementering av parafriidrott och OCR fortlöper enl tidigare förbundsårsmö-
tesbeslut. 
-Finnkampen 2021 går av stapeln på Stockholms Stadion. Under vilka förutsätt-
ningar vet vi fortfarande inte. 
  

§ 8 Information 2021 års budget och prognos/inriktning för 2022-2023 
års budget  
Karin Lundgren, Förbundsstyrelsen, informerade. 
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§ 9 Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, 
förbundsstyrelsens förslag och inkomna motioner 

 
9.1.  Styrelseförslag nr 1 - Verksamhetsinriktning 2021-2025, benämnd Friidrottens 

Strategi 2025. 
 Bo Sjölander, Förbundsstyrelsen, redogjorde för Friidrottens Strategi 2025 (sid 

14 i årsmöteshandlingarna) 
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 12 i årsmöteshandlingarna) 

att den officiella benämningen för Verksamhetsinriktningen 2021-2025 skall 
vara ”Friidrottens strategi 2025” och ska officiellt börja gälla från 1 april 2021. 
att det finns ett övergripande mål och det skall vara kopplat till LOK-stöd (del-
tagartillfällen) i åldrarna 7-25 år.  
att det målet är en ökning av LOK-stöd (deltagartillfällen) i åldrarna 7-25 år på 
12% totalt till 2025, rensat från F&S verksamhet samt med 2019 som jämförel-
seår.  
att ge FS mandat att till hösten återkomma gällande fler och detaljerade mål 
inom olika delar av verksamheten.  
att ge FS mandat att vid styrelsemötet i april 2021 tillsätta en arbetsgrupp som 
till hösten skall återkomma gällande styrning, rapportering och uppföljning. 
att ge förbundsårsmötet en möjlighet att genom option att förlänga ”Friidrot-
tens Strategi 2025” till 2027. 
 

 Förbundsstyrelsen yrkade bifall för förslaget. 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2021-2025 (”Friidrottens 
strategi 2025”). 
 

9.2.  Styrelseförslag nr 2 – Regional organisation, revidering av SFIF stadgar och 
SDF stadgemall 
Styrelseförslag nr 2 föredrogs av Toralf Nilsson och Karin Lundgren  
 
Förbundsstyrelsen (FS) föreslår (sid 27 i årsmöteshandlingarna) att för-
bundsårsmötet beslutar  
att anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet (enligt bilaga 1) och ny 
stadgemall för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Friidrottsförbundet 
(enligt bilaga 4) att gälla från och med den 1 januari 2022 – med ändring av 
namn på vissa specialdistriktsförbund i 3 kap 2§ och 6 kap 2§ enligt följande:  
1. Övre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Norra Norrlands Friidrottsför-
bund, Nedre Norrlands Friidrottsförbund ändras till Södra Norrlands Friidrotts-
förbund och Bergslagens och Mälardalens Friidrottsförbund ändras till Södra 
Svealands Friidrottsförbund.  
att även anta nya stadgar för Svenska Friidrottsförbundet enligt förslag i bilaga 
3 vilka föreslås träda i kraft från 27 mars 2021. 

 
 Förbundsstyrelsen yrkade bifall till förslaget. 
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 Ordet lämnades fritt. 
 
 Markus Andersson, Smålands Friidrottsförbund yrkade på ny lydelse i den före-

slagna SDF-stadgemallen Kap 2 SDF-ÅRSMÖTET 6 § Ärenden vid SDF-årsmötet 
17. Val av ordförande (på ett år) och halva antalet övriga ledamöter (på två år) i 
valberedningen. 
Förslag på ny lydelse: 17. Val av ordförande och övriga ledamöter (på ett år) i 
valberedningen.  
 

 Jahja Zeqiraj, Göteborgs Friidrottsförbund yrkade bifall på Markus Anderssons 
yrkande. 
 

 Roger Karlsson, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade avslag på hela styrel-
sens förslag. 

 
 Bengt Hansson, Skånes Friidrottsförbund framförde att styrelsen bör göra en 

redaktionell ändring i Kap 19. 
Styrelsens ändringsyrkande: "WA:s och EA:s styrelse" Motyrkande: "WA:s eller 
EA:s styrelse". 
Toralf Nilsson höll med om att den redaktionella ändringen bör göras. 

  
 Mötesordförande frågade först mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag 

eller avslag för styrelsens förslag enl Roger Karlssons yrkande. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 

 Bifall styrelsens förslag - 105 
Avslag styrelsens förslag – 10 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag till revidering av SFIF:s stadgar samt, med undantag 
för Markus Anderssons yrkande, fastställa SDF stadgemallen. 
 (Den redaktionella ändringen i Kap 19 noterades till protokollet). 

  
Mötesordförande konstaterade att mötet nu ska rösta om bifall till styrelsens 
förslag alternativt Markus Anderssons yrkande om ändring av styrelsens förslag 
avseende förslaget till SDF stadgemall. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet (enkel majoritet för beslut 
om stadgemall); 
Bifall styrelsens förslag - 49 
Bifall Markus Anderssons yrkande om ändring - 65 
 

 Förbundsårsmötet beslutade  
att  bifalla Markus Anderssons yrkande innebärande justering av SDF stadge-

mallen på sätt att valberedningsledamöter väljs för ett år. 
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9.3.  Styrelseförslag 3: Parafriidrott, SM-status och tävlingsregler  
 Förbundsstyrelsens förslag nr 3 föredrogs av Berndt Andersson.     
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 82 i årsmöteshandlingarna) 

att Förbundsårsmötet (FÅM) delegerar till FS att implementera nationellt regel-
verk för parafriidrotten som börjar gälla vid övertagandet 2022-01-01. 

 
 Förbundsårsmötet beslutade  

att bifalla styrelsens förslag 
   
9.4.  Styrelseförslag 4: Bordlagt från FÅM 2020-10-04 Lekmannarevisor, uppdrags-

beskrivning 
Förbundsstyrelsens förslag nr 4 föredrogs av Anders Svanholm 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 84 i årsmöteshandlingarna) 
att Lekmannarevisorns uppdragsbeskrivning formuleras enligt nedan;  
 
Lekmannarevisorns uppdrag 
Uppdraget som lekmannarevisor liknar i allt väsentligt det uppdrag som yrkes-
revisorn har med den skillnaden att yrkesrevisorn fokuserar på granskning av 
räkenskaperna medan lekmannarevisorn fokuserar på om verksamheten över-
ensstämmer med målen.  
Lekmannarevisorn ska genomföra uppdraget enligt god sed för detta slag av 
granskning.  
Lekmannarevisorn har rätt att begära upplysningar och hjälp av Förbundsstyrel-
sen och förbundets operativa ledning.  
Lekmannarevisorn omfattas av tystnadsplikt och får inte lämna upplysningar 
om sådant som kan skada SFIF.  
Lekmannarevisorerna ska efter verkställd granskning, senast den 15 februari 
varje år till Förbundsstyrelsen överlämna en granskningsrapport. 
 
Granskning/arbetssätt  
Lekmannarevisorn ska följa och granska Förbundsstyrelsens verksamhet, bland 
annat genom att ta del av protokoll, rapporter, promemorior och verksamhets-
berättelser.  
Lekmannarevisorn ska granska om verksamheten utifrån gällande stadgar och 
stämmobeslut sköts på ett rationellt sätt. Som underlag för granskningen ska 
lekmannarevisorn ta hjälp av tillgängliga dokument som protokoll och planer.  
Lekmannarevisorn ska uttala sig om den interna kontrollen inom SFIF gällande 
arbetsordningar är tillräcklig. Det innebär att lekmannarevisorn ska granska om 
Förbundsstyrelsen följer de av stämman fattade besluten om verksamhetens 
omfattning och inriktning samt om gällande arbetsordning för Förbundsstyrel-
sen och antagna policydokument följs för att ge stämman ett bra underlag för 
sin bedömning.  

 
Dokumentation 
Resultatet av granskningen kommuniceras skriftligt i PM till Förbundsstyrelsen 
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när så upplevs påkallat.  
Uppdraget ska utmynna i en granskningsrapport som senast den 15 februari 
varje år ska överlämnas till Förbundsstyrelsen .  
Granskningen ska ske kontinuerligt och fortlöpande dokumenteras.  
Granskningsrapporten ska behandlas vid Förbundsårsmötet. 

 
 Samverkan med yrkesrevisor 

Lekmannarevisorn ska kommunicera och samverka med yrkesrevisorn samt 
planera och stämma av det årliga revisionsarbetet innan det startar och avslu-
tas. Revisorns och lekmannarevisorns uppdrag överlappar delvis varandra, vil-
ket ställer krav på samverkan för att göra en ansvarsfördelning och bestämma 
vem som gör vad. 

 
 Förslaget påverkas av beslut som togs vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020 

Vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020 beslutades om att i fortsättningen skall 
finnas två Lekmannarevisorer. Som en konsekvens av det beslutet föreslås 
att ”Lekmannarevisor” ändras till ”Lekmannarevisorer” på samtliga ställen i 
förslaget ovan. 

 
 Förbundsmötet beslutade  

att godkänna styrelsens förslag. 
 
9.5.  Styrelseförslag 5: Bordlagt från FÅM 2020-10-04  Ändring av startkommando 
 Förbundsstyrelsens förslag nr 5 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 86 i årsmöteshandlingarna) 
 att använda ordet ”färdiga” ersätts med ordet ”sätt” som startkommando i 

sprint och häck.  
att startkommandot ”sätt” används vid alla nationella tävlingar från och med 
utomhussäsongen 2020. 

 
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  

Som en konsekvens av att förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 före-
slås att ”från och med utomhussäsongen 2020” ändras till ”från och med utom-
hussäsongen 2021”. 

 
 Jenny Ekström, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade avslag på styrelsens 
förslag. 
 
Mötesordförande frågade mötet om de röstar bifall för styrelsens förslag eller 
avslag för styrelsens förslag enl Jenny Ekströms yrkande. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
 Bifall styrelsens förslag - 87 
Avslag styrelsens förslag – 25 
 
 Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 
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9.6.  Styrelseförslag 6: Bordlagt FÅM 2020-10-04  SM-status 24-timmars löpning 

Förbundsstyrelsens förslag nr 6 föredrogs av Karin Grute Movin.              
 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 87 i årsmötesförhandlingarna) 

att grenen 24-timmarslöpning får SM-status från och med år 2021  
att SM i 24-timmarslöpning också innehåller VSM-klasser 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag. 

 
9.7.  Styrelseförslag 7: Bordlagt FÅM 2020-10-04  SM-status Traillöpning 

Förbundsstyrelsens förslag nr 7 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 

 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 88 i årsmöteshandlingarna) 
 att grenen traillöpning får SM-status från och med år 2021  

att SM i traillöpning genomförs på två distanser, där den ena tillhör kategori S 
(se nedan) och den andra är en ultradistans  
att SM i traillöpning också innehåller VSM-klasser 

 
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet oktober 2020 

Som en konsekvens av det beslutet bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 före-
slås 
att ”får SM-status från och med år 2021” ändras till ”SM i traillöpning genom-
förs på två distanser och att SM i ultradistans introduceras 2021 och SM i ka-
tegori S introduceras 2022”. 
 

 Förbundsårsmötet beslutade 
 att bifalla styrelsens förslag. 
 
9.8.  Styrelseförslag 8: Bordlades vid FÅM 2020-10-04 SM-status 100 km för vetera-

ner 
Förbundsstyrelsens förslag nr 8 föredrogs av Karin Grute Movin. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 90 i årsmöteshandlingarna) 

att införa VSM på 100 km, med start sommaren 2020 
  
 Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  

Som en konsekvens av beslutet bordlades vid Förbundsårsmötet 2020 föreslås 
att ”med start sommaren 2020” ändras till ”med start sommaren 2021”.  
att Förbundsstyrelsens utlåtande ”skulle kunna ske redan från och med 2020” 
ändras till ”skulle kunna ske redan från och med 2021”. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
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9.9.  Styrelseförslag 9: WA:s nya skoregler, nationella undantag 
Förbundsstyrelsens förslag nr 9 föredrogs av Karin Grute Movin. 

 
 Förbundsstyrelsen föreslog (sid 91 i årsmöteshandlingarna) 
 att årsmötet delegerar till FS att fatta beslut om hur World Athletics ”Technical 

Rule 5” ska tillämpas vid svenska friidrottstävlingar under tiden fram till nästa 
förbundsårsmöte i mars 2022. 

 
  Förbundsårsmötet beslutar  

att bifalla styrelsens förslag. 
  
9.10.  Styrelseförslag 10:  Bordlagt FÅM 2020-10-04 Delegering avseende ändring av 

tävlingsregler 
Förbundsstyrelsens förslag nr 10 föredrogs av Karin Grute Movin (se sid 92 i 
årsmöteshandlingarna). 
 
Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  
Förbundsstyrelsen föreslog  
att förslaget dras tillbaka och att FS ges möjlighet att återkomma med nytt för-
slag tidigast till Förbundsårsmötet 2022. 
 
Förbundsmötet beslutade 
att  bifalla styrelsens förslag. 
 

9.11.  Styrelseförslag 11: Bordlagd FÅM 2020-10-04 Förbundsmöte resp Friidrottsfo-
rum genomförs vartannat år 
Förbundsstyrelsens förslag nr 11 föredrogs av Johan Storåkers (se sid 95 i års-
möteshandlingarna). 
 
Förslaget bordlades vid Förbundsårsmötet 4 oktober 2020  
Förbundsstyrelsen föreslog att förslaget dras tillbaka och FS ges möjlighet att 
återkomma med nytt förslag tidigast till Förbundsårsmötet 2022. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag 
 
 

9.12   Motion 1: Bordlagt FÅM 2020-10-04 Regeländring gällande liggande/start-
block för aktiva 9 år och uppåt. 
Styrelsens förslag angående motion 1 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 99 i årsmöteshandlingarna) 
att Obligatorisk liggande start med eller ev. utan startblock från 9 år och uppåt 
(undantaget veteraner)  
Yrkande 1a  Tävlande äldre än 8 år (dock inte veteraner) ska använda start-
block vid start på sträckor upp t.o.m. 400 m.  
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Yrkande 1b Tävlande äldre än 11 år (dock inte veteraner) ska använda start-
block vid start på sträckor upp t.o.m. 400 m. Dokumentet ”Friidrottens täv-
lingar för barn” uppdateras till att säga att sprint och häcklöpningar ska göras 
med startblock och s.k. liggande start alternativt enbart s.k. liggande start. 
 
Karin Grute Movin yrkade avslag till motionen. 
 
Jenny Ekström, Södermanlands Friidrottsförbund yrkade bifall till motionen. 
Claes-Göran Borg, Västergötlands Friidrottsförbund yrkade bifall till styrelsens 
förslag. 
 
Mötesordförande konstaterade att förbundsårsmötet ska rösta om avslag al-
ternativt bifall till motionen. 
 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Avslag - 90 
Bifall – 15 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.13  Motion 2 : Bordlagd FÅM 2020-10-04 Tillägg av gren P/F13 mångkamp inom-
hus 
Styrelsens förslag angående motion 2 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 101 i årsmöteshandlingarna) 
att 4-kampen inomhus för åldersgruppen 13 år kompletteras med en femte 
gren, 600 meter. 
 
Karin Grute Movin yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutar 
att avslå motionen. 
 
 

9.14  Motion 3: Bordlagt FÅM 2020-10-04 Dopingkontroll för mästerskapsrekord 
Styrelsens förslag angående motion 3 föredrogs av Berndt Andersson. 
 
Motionärens förslag: (se sid 103 i årsmöteshandlingarna) 
att Dopingkontroll ska genomföras på alla som sätter mästerskapsrekord  
att Mästerskapsrekord ska ha samma ratificeringsprocess som svenska rekord 
 
Berndt Andersson yrkade bifall av motionen med tillägget; 
att förslaget i motionen införs för seniorer med omedelbar verkan 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsårsmötet 2022 återkomma 
med en analys och tillhörande förslag om vilka seniorgrenar som ska innefattas 
i den aktuella hanteringen av dopingkontroller.   
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Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla motionen med förbundsstyrelsens tillägg. 
 

9.15  Motion 4: Bordlagd FÅM 2020-10-04 Förbundstidtagningsledare 
Styrelsens förslag angående motion 4 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 105 i årsmöteshandlingarna) 
Yrkande 1;  
att Svenska Friidrottsförbundet ska utse en Förbundstidtagningsledare (Eltids-
ledare) till samma arrangemang som det utses Förbundsstarters och startle-
dare.  
Yrkande 2;  
att Förbundstidtagningskursen förändras till att vara en kurs för Förbundstid-
tagningsledare (Eltidsledare) istället för Förbundstidtagare. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog:  
att Förbundsårsmötet beslutar att avslå motionärens yrkande 1 eftersom den 
förutsätter en struktur där det redan finns utbildade Förbundstidtagningsle-
dare.  
att Förbundsårsmötet beslutar att bifalla förslag till yrkande 2 eftersom det 
verkar finnas ett behov att utveckla nuvarande kurs för eltidtagare. 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
genom FS utlåtande. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att motionen ansågs besvarad genom FS utlåtande. 
 

9.16.  Motion 5 : Bordlagd FÅM 2020-10-04  Öka särskiljningsgraden av svenska 
landslagets tävlingsdräkter 
Styrelsens förslag angående motion 5 föredrogs av Berndt Andersson. 
 
Motionärens förslag: (se sid 107 i årsmöteshandlingarna) 
att Årsmötet uppmanar Förbundsstyrelsen verka för att vi tydligt kan särskilja 
våra aktiva i svenska landslagsdräkter 
 
Berndt Andersson yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.17  Motion 6: Organisering av Svenska Friidrottsförbundet i ”arena” och kondit-
ion” 
Styrelsens förslag angående motion 6 föredrogs av Ulrika Pizzeghello. 
 



Svenska Friidrottsförbundet 
Förbundsårsmöte 2021 

 13 

Motionärens förslag: (se sid 109 i årsmöteshandlingarna) 
att SFIF organiseras i två delar: Arena och kondition 
 
Ulrika Pizzeghello yrkade avslag till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå motionen. 
 

9.18   Motion 7: Ökad öppenhet kring förbundsstyrelsens arbete 
Styrelsens förslag angående motion 7 föredrogs av Anders Svanholm. 
Motionärens förslag: (se sid 111 i årsmöteshandlingarna) 
att förbundsstyrelsens dagordningar publiceras på friidrott.se  
att skriftliga sammandrag inklusive beslut från förbundsstyrelsens sammanträ-
den publiceras på friidrott.se 
 
Anders Svanholm yrkade bifall till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla motionen. 
 

9.19  Motion 8: Internationella företrädares plats i förbundsstyrelsen 
Styrelsens förslag angående motion 8 föredrogs av Johan Storåkers. 
 
Motionärens förslag: (se sid 113 i årsmöteshandlingarna) 
att ta bort styckena avseende Internationella företrädares plats i förbundssty-
relsen i Svenska Friidrottsförbundets stadgar, i 4 Kap 26 §* och 3 Kap 18 §  
att uppdra åt förbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att de aktuella skrivning-
arna i stadgarna för WA och EAA tas bort. 
 
Johan Storåkers, FS yrkade avslag till motionen. 
 
Leif Thunman, Ångermanlands Friidrottsförbund, Jan Holmsten, Medelpads Fri-
idrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund, Johan Engberg, 
Värmlands Friidrottsförbund yrkade bifall till motionen. 
 
Staffan Movin, Stockholms Friidrottsförbund yrkade avslag till motionen. 
 
Toralf Nilsson förtydligar att Svenska Friidrottsförbundet inte kan ta bort lydel-
sen i sina stadgar då vi lyder under våra europeiska och internationella för-
bund. 
 
Mötesordförande föreslog att vi delar upp de två attsatserna och röstar om 
dessa var för sig. 
 
Första attsatsen ang stadgeändring. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
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Avslag - 75 
Bifall - 34 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att avslå första attsatsen i motionen (dvs. stadgeändringen). 
 
Andra attsatsen ang att uppdra åt styrelsen att aktivt arbeta för att de aktuella 
skrivningarna i stadgarna för WA och EAA tas bort. 
Röstning via Easymeet genomfördes med resultatet; 
Avslag - 38 
Bifall - 70 
   
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla andra attsatsen. 
 

9.20   Motion 9: Vänd hopp- och kastordning vid samtliga SM tävlingar 
Styrelsens förslag angående motion 9 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 116 i årsmöteshandlingarna) 
att hopp och kast ordningen konsekvent vänds efter tre omgångar så att den 
som leder efter tre omgångar hoppar eller kastar sist de följande omgångarna 
och att detta ska gälla på samtliga individuella SM tävlingar. 
 
Karin Grute Movin, Färbundsstyrelsen yrkade bifall till motionen. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att bifalla motionen. 
 
 

9.21   Motion 10: Översyn av regelverket gällande tävlingstillstånd 
Styrelsens förslag angående motion 10 föredrogs av Karin Grute Movin. 
 
Motionärens förslag: (se sid 118 i årsmöteshandlingarna) 
att förbundet ser över regelverket för aktiva som inte är svenska medborgare 
att få tävlingstillstånd för svensk förening. att regelverket bör förenklas. 
 
Karin Grute Movin yrkade att förbundsårsmötet ska anse motionen besvarad 
 
Per Jutterström, Medelpad vill ge styrelsen ett medskick i att det vore bra om 
det togs fram ett samlat infoblad gällande tävlingstillstånd på olika språk. Detta 
då det är många som vill söka tävlingstillstånd men som inte kan svenska. 
Karin Grute Movin håller enigt med. 
 
Förbundsårsmötet beslutade  
att motion 10 ansågs besvarad genom Förbundsstyrelsens utlåtande. 
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§ 10 Fastställande av medlemsavgift till förbundet 
 Stefan Olsson, GS, föredrog styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2022. 
 

FS förslag: Förbundsstyrelsen föreslog medlemsavgifter enl förslaget i årsmö-
teshandlingarna sid 121. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
att fastställa medlemsavgifter för 2022 i enlighet med förslaget, (se sid. 121 i 
årsmöteshandlingarna). 

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

år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Johan Storåkers. 

 
David Fridell, Stockholms Friidrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrotts-
förbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, 
Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund, Wi-
veka Ögren, Västerbottens Friidrottsförbund, Jahja Zeqiraj, Göteborgs Friid-
rottsförbund, Primrose Ulegård, Västmanlands Friidrottsförbund, Ivar Söder-
lind, Västerbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på valberedningens förslag. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Johan Storåkers (omval) till förbundsordförande, tillika styrelsens ord-
förande på ett år.  

 
 b) val av fyra ledamöter för en tid av två år 

 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Anders Svanholm (omval), Berndt 
Andersson (omval), Frida Näsman Fagerström (nyval) och Caroline Gedin (ny-
val) 

  
 Per Jutterström, Medelpads Friidrottsförbund nominerade Ulrika Pizzeghello. 
 Christina Liffner, Västmanlands Friidrottsförbund, Peter Håkansson,  Östergöt-

lands Friidrottsförbund, Elizabeth Franklin Nordin, Smålands Friidrottsförbund, 
Bo Nilsson, Blekinge Friidrottsförbund, Filip Rengander, Gästriklands Friidrotts-
förbund, yrkade bifall på nomineringen av Ulrika Pizzeghello. 
 
Michael Petersson, Ungdomsrådet använde sin yttranderätt genom att plädera 
för Ulrika Pizzeghello. 
 
Ivar Söderlind, Västerbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på nomineringen 
av Anders Svanholm. 
 
David Fridell, Stockholms Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän 
Dals Friidrottsförbund, Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund yrkade bifall  
på valberedningens förslag. 
 
Nomineringen avslutas. 
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Eftersom två av ledamöterna ska vara män frågar mötesordförande om mötet 
kan välja Anders Svanholm och Berndt Andersson.   
 
Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Anders Svanholm (omval), Berndt Andersson (omval) till ledamöter i 
förbundsstyrelsen för en tid av två år. 
 
 
Mötesordförande konstaterar att vi har tre kvinnliga nomineringar på två plat-
ser så mötet går till röstning.  
Varje röstberättigad får rösta på högst två personer. 
Röstning genomfördes genom Easymeet med resultatet; 
Caroline Gedin - 60  
Ulrika Pizzeghello – 58 
Ulrika Näsman Fagerström - 56 

 
 Förbundsårsmötet beslutade 

att välja Caroline Gedin (nyval) och Ulrika Pizzeghello (omval) till ledamöter i 
förbundsstyrelsen för en tid av två år. 
 
c) Fyllnadsval av två ledamöter på ett år 
Anders Havdelin, valberedningen föreslog Karin Lundgren (omval) och Ulrika 
Granfors Wellemets (nyval). 
 
Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund nominerade Frida Näsman Fager-
ström. 
Mats Åkerlind, Gästriklands Friidrottsförbund, Per Jutterström Medelpads Friid-
rottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Claes Gö-
ran Borg, Västergötlands Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friid-
rottsförbund yrkade bifall på nomineringen av Frida Näsman Fagerström. 
 
Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund yrkade bifall på nomineringen av Ka-
rin Lundgren. 
 
Nomineringen avslutas. 
 
Mötesordförande konstaterade att vi har tre kvinnliga nomineringar till två 
platser så mötet går till röstning. 
Varje röstberättigad får rösta på högst två personer. 
 
Röstning genomfördes genom Easymeet med resultatet; 
Karin Lundgren – 94 
Frida Näsman Fagerström – 62 
Ulrika Granfors Wellemets - 50 
 
 



Svenska Friidrottsförbundet 
Förbundsårsmöte 2021 

 17 

Förbundsårsmötet beslutade 
att välja Karin Lundgren (fyllnadsval) och Frida Näsman Fagerström (fyllnadsval) 
till ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år. 

 
 d) Val av revisor eller ett revisionsbolag, med uppgift att granska verksamhet, 

räkenskaper och förvaltning inom SFIF inom en tid av ett år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog revisionsbolaget Grant Thornton 

med auktoriserad revisor Stefan Norell som huvudansvarig.  
 

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

rell som huvudansvarig, för en tid av ett år. 
 
 e) Val av två lekmannarevisorer med personliga suppl för en tid av ett år 
 Anders Havdelin, valberedningen föreslog Leif-Göran Mosell och Pia Bosdotter 

Olson till lekmannarevisorer samt Johnny Lingstam och Lou Cederwall som sup-
pleanter. 
 
Förbundsårsmötet beslutade 

 att välja Leif-Göran Mosell och Pia Bosdotter Olson som lekmannarevisorer 
samt Johnny Lingstam och Lou Cederwall som suppleanter för en tid av ett år. 
 

 f) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 
 Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund nominerade Anders Havdelin till ord-

förande i valberedningen. 
 
Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals Friidrottsförbund, Ivar Söderlind, Väster-
bottens Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund yrkade 
bifall på nomineringen av Anders Havdelin. 

  
 Förbundsårsmötet beslutade 
 att välja Anders Havdelin till ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 
 

g) Val av fyra ledamöter (2 kvinnor, 2 män) i valberedningen för en tid av ett 
år. 
Mikael Wirstedt, Skånes Friidrottsförbund, nominerade följande personer till 
valberedningen för en tid av ett år: 

 Gunilla Löthagen Sjöstrand, omval 
Helene Bourdin, Södermanland, omval 

 Anders Thorén, Värmland, omval 
Tomas Strandberg, Skåne, omval 

 
 Siv Tjärner, Norrbottens Friidrottsförbund, Lillemor Rönnbrandt, Bohuslän Dals 

Friidrottsförbund, Johnny Lingstam, Hallands Friidrottsförbund, Wiveka Ögren, 
Västerbottens Friidrottsförbund yrkade alla bifall på Mikael Wirstedts nomine-
ring. 

 Nomineringen avslutades. 
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 Förbundsårsmötet beslutade 
 att välja Anders Thorén, Tomas Strandberg, Gunilla Löthagen Sjöstrand och He-

lene Bourdin till valberedningen på en tid av ett år. 
 
  
§ 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. 
Han informerade även att lansering av ny hemsida kommer ske under april må-
nad och att det kommer vara samma webbadress till denna. 

 
Förbundsårsmötet beslutade 
att bifalla förslaget. 

 
 
§ 19 Förbundsmötets avslutande 

Avtackningar 
Förbundsordföranden Johan Storåkers avtackade följande personer: 
Avgående ledamöter i styrelsen Maja Englund samt Ellinor Stuhrmann. 
Mötesordförande Christer Pallin och mötessekreterare Anna Jonsson. 
 
Johan Storåkers tackade därefter alla deltagare för visat intresse och fina dis-
kussioner, och inte minst för allas demokratiska engagemang i vardagen samt 
riktade ett stort tack till personalen och förtroendevalda som möjliggjort detta 
digitala årsmöte. Härefter förklarade han förbundsårsmötet 2021 avslutat. 

 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 Anna Jonsson 
 Mötessekreterare 
 
 
 
 Christer Pallin Siv Tjärner   Mats Svensson 
 Mötesordförande Justerare  Justerare 
 
 
 

http://www.friidrott.se/

