Protokoll förbundsmöte
2019-04-13

Protokoll Förbundsmöte
Förbundsmöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet lördagen den 13 april 2019 i Ängelholm
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__________________________

__________________________
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__________________________
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Folke Andersson
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Bilaga 1 – Utmärkelser
Bilaga 2 – Fastställd röstlängd
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Förbundsmötets öppnande
Förbundsordförande Börje Hansson inledde med att hälsa de närvarande ombuden, den
speciellt inbjudne gästen, f. d. chefsjuristen på Riksidrottsförbundet, numera pensionär,
Christer Pallin, förbundets revisor Christer Grunder och övriga välkomna till 2019 års
förbundsmöte.
Börje summerade kort verksamhetsåret och introducerade förbundets nye kanslist, Simon
Szerszensky, som jobbar halvtid på Kansliet i Kviberg samt meddelade att utmärkelser utdelas
efter mötets avslutande.
Summeringen avslutades med att Börje förklarade mötet öppnat.
Parentation hölls för Lars Hindmar, tävlingsgångare bördig från Borås, tävlande för Malmö
Allmäna Idrottsförening och boende i Göteborg samt Bertil ”Ludde” Lundin, engagerad och
karismatisk ledare för Enhörna Idrottsförening.

§1

Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd
Upprop av ombud och granskning av fullmakter förrättades. Anmälda men ej svarande distrikt
gavs upprepade chanser att anmäla närvaro.
Förbundsmötet beslöt att fastställa röstlängd enligt förteckning i bilaga 2, omfattande 15
ombud och 16 röster.

§2

Fastställande av föredragningslista
Förbundsmötet beslöt att fastställa föredragningslistan.

§3

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Förbundsmötet beslöt att förklara förbundsmötet på behörigt sätt utlyst.

§4

Val av ordförande för mötet
Förbundsmötet beslöt att välja Christer Pallin, f. d. chefjurist på Riksidrottsförbundet, till
ordförande för förbundsmötet.

§5

Val av sekreterare för mötet
Förbundsmötet beslöt att välja Bengt Bengtsson till sekreterare för förbundsmötet.

§6

Val av två personer att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
Förbundsmötet beslöt att välja Ros-Mari Paulsson, Kullaledens Vänner, och Folke Andersson,
Södermanland, att jämte mötesordföranden justera förbundsmötets protokoll.

§7

Val av två rösträknare
Förbundsmötet beslöt att välja Ros-Mari Paulsson och Folke Andersson till rösträknare för
eventuella omröstningar vid förbundsmötet.
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§8

Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under
förbundsstyrelsens senaste sammanträde
Förbundsstyrelsen lade fram förslag, att behandlas under §17, om att förlänga revisorernas tid
till förfogande för revision genom att ändra lydelse i stadgar 25.5 från ”en månad” till ”två
månader”.

§9

Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för
det senaste verksamhetsåret
Vid behandling av 2018 års verksammetsberätettelse framkom kommentar angående:


Tryckfel i utmärkelsekommitténs berättelse. Rättelser: sid 5, ”Annica Askänge, Norra
Vi IF”

Vid behandling av 2018 års förvaltningsberätettelse framkom kommentar angående:


§ 10

sid 2: Börje Hansson förklarar nytt beräkningsätt av antal medlemsföreningar vilket
medfört större förändringar än tidigare år.

Föredragning av revisorernas berättelse gällande det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Christer Grunder.
Den slutliga revisionsberättelsen är inte signerad ännu, revisorerna hade dock ingenting att
anmärka på och tillstyrkte att förbundsmötet beviljar förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018, detta under villkoret att slutliga revisionsberättelsen
som lämnas är ren.
Förbundsmötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse under förutsättning att slutliga
berättelsen är ren och lägga denna till handlingarna när den är signerad.
Not. Den slutliga revisionsberättelsen läggs ut på hemsidan så snart den är signerad.

§ 11

Fastställande av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret
Förbundsmötet beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen i enlighet med §9, samt fastställa
förvaltningsberättelsen inklusive resultat- och balansräkning för 2018 och lägga dessa till
handlingarna.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning gällande det senaste
verksamhetsåret
Förbundsmötet beslöt att bevilja förbundsstyrelsen villkorad ansvarsfihet för verksamhetsåret
2018. Gällande villkor är att signerad revisionsberättelse skall vara ren.

§ 13

Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästkommande kalenderår
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för år 2020.
Förbundsmötet beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag och därmed fastställa följande
årsavgifter för 2020:




För tävlingsföreningar
För motionsföreningar
För skolidrottsföreningar

Svenska Gång- och Vandrarförbundet

500 kronor
300 kronor
100 kronor

Sida 3/8

Justeras: ____ ____ ____ ____

Protokoll styrelsemöte
2019-04-13

§ 14

Fastställande av kungörelseorgan för nästkommande två kalenderår
Förbundsmötet beslöt att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag fastställa förbundets
hemsida http://www.gang.se samt RF:s kungörelsesida http://www.idrottenskungorelser.se/ till
förbundets officiella kungörelseorgan för år 2020.

§ 15

Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsplan och budget för 2019 enligt utsänd handling föredrogs av förbundsstyrelsens
ordförande Börje Hansson. Noterades även att tävlingsprogrammet är ett levande dokument
som hålls uppdaterat på hemsidan.
Förbundsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplan samt budget för 2019 och ge styrelsen i
uppdrag att arbeta vidare enligt intentionen i verksamhetsplan och budget.

§ 16

Behandling av ärenden, om vilka förslag ingivits i den ordning som anges i §20 i
SGVFs stadgar (motioner och förbundsstyrelsens förslag)
Motioner
Ingen motion hade inkommit.

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG
Förslag nr 1
Styrelsens förslag om ändring av distriktsindelning
Förbundsstyrelsen föreslår att en utredning görs om möjligheterna till att slopa distrikten och
införa regioner med ansvarig person i varje region och där administrationen sköts av SGVF.
Yttrade sig för avslag gjorde Thage Davidsson, Småland. Yttrade sig för bifall gjorde Folke
Andersson, Södermanland, Annica Askänge, Östergötland. Yttrade sig gjorde även Håkan
Hermansson, Västergötland och Ingemar Eriksson, Uppland. Ingemar med medskick till
styrelsen om att ta bidrag till föreningar i särskilt beaktande om bifall till förslag ges.
Förbundsmötet beslöt att med acklamation tillstyrka förbundsstyrelsens förslag om att utreda
möjligheterna till ny distriktsindelning.
Förslag nr 2
Styrelsens förslag om avyttring av Tjejgåingmaterial
Förbundsstyrelsen föreslår att lagret av ej uttdelat Tjejgåingmaterial avyttras i syfte att det
skall komma till användning innan det förstörts.
Yttrade sig gjorde Karin Dahl och Folke Andersson.
Förbundsmötet beslöt att tillstyrka förbundsstyrelsens förslag om att avyttra lagret av
Tjejgåingmaterial.

§ 17

Behandling av ärenden enligt punkt 8
Styrelsens förslag om stadgeändring
Förbundsstyrelsen föreslår att ändra texten i stadgarnas 25:e paragraf så att revisorernas tid till
förfogande för revision förlängs med en månad.
Förbundsmötet beslöt att tillstyrka förbundsstyrelsens förslag så att den nya texten i SGVF:s
stadgar lyder:
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Paragraf 25
Åligganden, befogenheter
5. senast två månader före förbundsmötet ställa berättelserna, räkenskaperna och övriga
för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår, till förfogande
för revision.

§ 18

Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande för det kommande
verksamhetsåret
Valberedningen föreslog omval av Börje Hansson, Borås.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Börje Hansson till förbundsordförande tillika styrelsens
ordförande för det kommande verksamhetsåret.

§ 19

Val av tre ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Bengt Bengtsson, Göteborg, för en tid av två år samt nyval
av Niklas Brinkfeldt, Umeå, och Anders Wigren, Ulricehamn för en tid av två år.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Bengt Bengtsson för en tid av två år samt nyvälja Niklas
Brinkfeldt och Anders Wigren för en tid av två år.

§ 20

Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Jan-Erik Andersson, Malung, samt nyval av Jenny Jansson,
Säffle.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Jan-Erik Andersson samt nyvälja Jenny Jansson.

§ 21

Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval på ett år av Åke Pettersson, Stockholm och Christer Grunder,
Stockholm som ordinarie revisorer samt omval av Ingemar Eriksson, Gimo samt nyval av
Hans Björck, Stockholm, som revisorssuppleanter.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Åke Pettersson, och Christer Grunder som revisorer samt
omvälja Ingemar Eriksson som revisorssuppleant för Christer Grunder och nyvälja Hans
Björck som revisorssuppleant för Åke Pettersson.

§ 22

Val av valberedning inför nästkommande förbundsmöte
Föreslogs omval av Karin Dahl, Farsta, Kerstin Grahn, Östersund, Ingemar Eriksson, Gimo,
Thage Davidsson, Växjö samt Ernst Larsson, Stockholm.
Förbundsmötet beslöt att till valberedning välja Karin Dahl, Kerstin Grahn, Ingemar Eriksson,
Thage Davidsson och Ernst Larsson samt att till sammankallande välja Ingemar Eriksson.

§ 23

Beslut om val av ombud jämte suppleant till RF-stämma, SISU-stämma samt
SOK:s årsmöte
Förbundsmötet beslöt att förbundsstyrelsen utser aktuella ombud.
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Förbundsmötets avslutande
Mötesordförande Christer Pallin tackade för förtroendet att ha fått leda
årsmötesförhandlingarna och önskade förbundet och den nya styrelsen lycka till i det
kommande arbetet samt överlämnade klubban till förbundets omvalde förbundsordförande
Börje Hansson.
Börje Hansson tackade mötesordförande Christer Pallin för ett väl genomförda förhandlingar
samt överlämnade blommor.
Börje överlämnade blommor till avgående styrelsemedlem Stefan Johansson som tack för god
insats i förbundsstyrelsen och tackade förbundsmötet för förtroendet att, under ytterligare ett
år, få leda förbundet, tackade presidiet, ombud och övriga närvarande samt förklarade
förbundsmötet 2019 avslutat, varpå utdelning av utmärkelser vidtog (bilaga 1).
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Bilaga 1
Följande utmärkelser utdelades vid SGVF:s Förbundsmöte 2019-04-13.
SGVF:s FÖRTJÄNSTDIPLOM
Theres Larsson
Föreningen för Barn och Ungdomars Hälsa

Skåne GVF

SGVF:s FÖRTJÄNSTMEDALJ I SILVER FÖR 2019
Karin Ingelhag
GK Steget

Västsvenska GVF

SGVF:s FÖRTJÄNSTTECKEN I GULD FÖR 2019
Sune Svensson
BF Billingens VK

Västergötlands GVF

SGVF:s HEDERSTECKEN LEDARE MOTION för 2018
Håkan Hermansson
VK Lundsbrunn

Västergötlands GVF

Utdelas vid SM-tävlingar
SM-SKÖLDEN 2018 (inteckningspoäng)
Eskilstuna FI
46 poäng
Södermanlands GVF

(utdelas vid SM-tävlingar)

SM-SKÖLDEN 2016 - 2020 (poängställning)
Eskilstuna FI
134 poäng
Södermanlands GVF

(utdelas vid SM-tävlingar)

Segrare KLUBBTÄVLING VETERAN-SM-2018
Växjö AIS
48 poäng
Smålands GVF

(utdelas vid SM-tävlingar)
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Bilaga 2
Röstlängd Förbundsmötet i Ängelholm 13 april 2019

Distrikt
Jämtland-Härjedalen
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Västergötland
Östergötland

Ombud
Kerstin Grahn
Anders Hansson
Thage Davidsson
Karin Dahl
Folke Andersson
Ingemar Eriksson
Sune Svensson
Pia Magnusson
Annica Askänge

Föreningar
Eskilstuna FIF
SK Svängen
GK Steget
VK Lundsbrunn
Engelholms VF
BF Billingen VK

Ulf Hallgren
Kent Hassmer
Carl-Gustav Hermansson
Håkan Hermansson
Bertil Eriksson
Gunnel Svensson

Totalt

15 ombud
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Röst(er)
1
1
2
1
1
1
2
1

Nr
2
3
4-5
6
7
8
9
10
13

1
1
1
1
1
1

14
15
17
20
21
23

16 röster
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