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Protokoll Förbundsmöte
Förbundsmöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet lördagen den 17 april 2021 i internet

Tid:

Lördag 17 april 2021 13:30 – 16:30

Plats:

Virtuellt via Teams.
Ordförande, sekreterare och webbledning i förbundets lokaler, Kviberg,

Göteborg.
Omfattning:

§§ 1-23

Underskrifter:

__________________________

__________________________

Bengt Bengtsson
Vid protokollet

Anders Prytz
Ordförande

__________________________

__________________________

Yvonne Levinovitz
Justerare

Håkan Hermansson
Justerare

Bilagor:

Bilaga 1. Fastställd röstlängd
Bilaga 2. Rättad budget
Bilaga 3. Fördjupad verksamhetsplan, kommer 2021-mm-dd
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Förbundsmötets öppnande
Förbundsordförande Börje Hansson inledde med att hälsa de närvarande och via länk uppkopplade ombuden, den speciellt inbjudne gästen, Anders Prytz, förbundets revisor Christer
Grunder, representanter för föreningar Framåt Vandringsförening i Jönköping, Stockholms
Vandrarförening, Malmö AI samt Sävedalens AIK för första gången är representerade vid
förbundsmötet, och övriga välkomna till 2021 års förbundsmöte.
Börje summerade kort verksamhetsåret där utöver den överskuggande pandemin bland annat
RF:s kvalitetsgranskning av förbundets föreningar nämndes.
Parentation hölls över under senaste två åren avlidna.
Ethel Gedda, Stockholm 20/6 2019, Vidar Martinell 22/12 2019, hedersordförande Bertil
Sjöberg 25/1 2020, Anders Hansson 30/10 2020 samt Anders Ohlander 23/3 2021.
Virtuellt uttdelande av utmärkelser. SGVF:s hederstecken för ledare, motion, 2020 delades ut
till Stefan Aroneng, Hestra IS. Måd Torsell, Växjö AIS, erhöll SGVF:s förtjänsttecken i silver
och Fredrik Svensson, Växjö AIS, förtjänsttecken i guld.
Summeringen avslutades med att Börje förklarade mötet öppnat.

§1

Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd
Upprop av ombud och granskning av fullmakter förrättades.
Förbundsmötet beslöt att fastställa röstlängd enligt förteckning i bilaga 1, omfattande 16
ombud och 18 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 Anders Prytz 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 Yvonne Levinovitz, Mälarhöjdens IK, och Håkan Hermansson,
VK Lundsbrunn, att jämte mötesordföranden justera förbundsmötets protokoll.

§7

Val av två rösträknare
Förbundsmötet beslöt att välja Rickard Eriksson och Ann-Cathrin Hermansson till rösträknare
för eventuella omröstningar vid förbundsmötet.
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§8

Anmälan om meddelanden och förslag från förbundsstyrelsen, tillkomna under
förbundsstyrelsens senaste sammanträde
Inget nytt förslag förelåg.

§ 9

Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för
det senaste verksamhetsåret
Yttrade sig under behandling av 2020 års förvaltningsberättelse gjorde Bo Gustafsson,
Västsvenska:
- Fråga angående fördelning av bidrag från RF under not 2 Förbundets intäkter.
- Fråga angående placering i SBAB under punkt ”Kassa och bank” i balansrapport.
Förbundsmötet beslöt att anse verksamhetsberättelsen behandlad.
Förbundsmötet beslöt att anse förvaltningsberättelsen behandlad.

§ 10

Föredragning av revisorernas berättelse gällande det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Christer Grunder.
Revisorerna kommenterade att ekonomin är välskött och att man inte har funnit någonting att
anmärka på varför man tillstyrkte att förbundsmötet beviljar förbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 och överföra överskottet i ny räkning.
Förbundsmötet beslöt att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 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 2020 och lägga dessa till
handlingarna.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning gällande det senaste
verksamhetsåret
Förbundsmötet beslöt att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 13

Fastställande av föreningarnas årsavgift för nästkommande kalenderår
Förbundsstyrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för år 2022.
Förbundsmötet beslöt att bifalla förbundsstyrelsens förslag och därmed fastställa följande
årsavgifter för 2022:
•
•
•

§ 14

För tävlingsföreningar
För motionsföreningar
För skolidrottsföreningar

500 kronor
300 kronor
100 kronor

Fastställande av kungörelseorgan för nästkommande 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 2022.
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§ 15

Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsplan och budget för 2021 enligt utsänd handling gicks igenom.
Verksamhetsplan:
Vid behandling av 2021 års verksamhetsplan framkom kommentar angående:
•

Birger Fält: sid. 5, tävling Kalmar uppskjuten

Förbundsmötet beslöt att fastställa verksamhetsplan för 2021 och ge styrelsen i uppdrag att
arbeta vidare enligt intentionen i verksamhetsplan.
Budget:
Förbundsordförande Börje Hansson kommenterade utrymme i budgeten för nysatsning på
ungdomssidan.
Yttrade sig gjorde Bo Gustafsson, Thage Davidsson, Småland, Håkan Hermansson, Tommy
Schill, Sävedalens AIK.
Det konstaterades att totalen i budgeten var felräknad. Korrigerad budget lägges med som
bilaga 2 till protokollet.
Medskick från mötet till styrelsen:
tydligare handlingsplaner för ungdoms- och utbildningsaktiviteter, vandring, elit/tävling,
förbundsutveckling samt planer för virtuell tävlingsserie, marknadsföring i samband med
eventuell OS-medalj, digital plattform för att lyfta fram vandring samt framtagande av
instruktionsfilm för tävlingsgång.
Förbundsmötet beslöt att anta rättat budgetförslag för 2021 och ge styrelsen i uppdrag att
uppdatera verksamhetsplan enligt under §15 förd diskussion.

§ 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. Förening/distriktstillhörighet
Vårt förbund är indelat i distrikt. Ett antal distrikt har ingen egen styrelse och kan på så vis
anses icke fungerande. Några av dessa distrikt har dock föreningar som är medlemmar i
SGVF. Styrelsen vill med detta förslag ge dessa föreningar större möjlighet att känna
samhörighet och möjlighet att påverka verksamheten. Ingen ny distriktsindelning görs.
Föreningar i distrikt som ej har fungerande styrelse förs över till närliggande distrikt.
Yttrade sig gjorde Thage Davidsson; Christer Svensson, Växjö AIS; Jerker Samuelsson, GK
Steget; Bo Gustafsson; Annica Askänge, Östergötland; Christer Grunder, Stockholm; Tommy
Schill; Yvonne Levinovitz; Anders Björkman, Dalarna.
Yrkanden till omröstning:
a) Ändring av text för att tydliggöra att föreningar återgår till nuvarande distriktsordning så
snart distrikt återstartar. Föreslagen ändring/tillägg i näst sista stycket under motivering: ”När
detta sker skall föreningarna återgå till sitt ursprungliga distrikt”. Bifall
b) För över samtliga föreningar utom Sörmland. Bifall
c) Eskilstunaföreningarna skall överföras till nytt distrikt. Bifall
) Eskilstunaföreningarna skall överföras till Stockholm. Bifall
d) Ge styrelsen i uppdrag att arbeta på att återstarta Sörmlands GVF. Bifall
e) Sammanslagning av distrikt enligt föreslagen föreningstillhörighet. Avslag
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Förbundsmötet beslöt att tillstyrka förbundsstyrelsens förslag om att överföra föreningar till
distrikt med ändring att Södermanlands föreningar förs över till Stockholmsdistriktet och
tillägget enligt yrkande a.
Förbundsmötet beslöt att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för att Södermanlands
Gång- och Vandrarförbund återstartar.
[ Mötet ajournerades 15 minuter med återsamling 16:10. ]
Förslag nr 2, Jämlik styrelse (Stadgeändring, §23)
Våra nuvarande stadgars text: ”Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex övriga
ledamöter, två stycken styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, såväl kvinnor
och män, valda av förbundsmötet.” I texten tas ”såväl kvinnor och män” bort och tillägg görs
med ”Styrelsens övriga ledamöter ska bestå av minst 40% av vartdera könet, kvinnor och
män.” Nya lydelsen blir: Förbundsstyrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter,
två styrelsesuppleanter, med för dem fastställd turordning, valda av förbundsmötet.
Styrelsens övriga ledamöter ska bestå av minst 40% av vartdera könet, kvinnor och män.
Yttrade sig för avslag gjorde Christer Svensson; Thage Davidsson.
Yttrade sig för bifall gjorde Annica Askänge; Anders Björkman; Tommy Schill.
Votering begärdes.
Förbundsmötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag. (12 bifall, 3 avslag)
Förslag nr 3, Jämlik styrelse SDF (SpecialidrottsDistriktsFörbunden) (Stadgeändring, §39)
Våra nuvarande stadgars text: SDF-styrelsen består av ordförande och det antal övriga
styrelseledamöter som SDF-mötet bestämt. Förslag på tillägg: Styrelser och valberedningar
ska bestå av kvinnor och män. Nya lydelsen blir: SDF-styrelsen består av ordförande och det
antal övriga styrelseledamöter som SDF-mötet bestämt. Styrelser och valberedningar ska
bestå av kvinnor och män.
Yttrade sig för avslag gjorde Christer Svensson.
Yttrade sig för bifall gjorde Bo Gustafsson; Tommy Schill; Thage Davidsson.
Förbundsmötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag.
Förslag nr 4, Förtydligande i stadgarna av order ”brev” (Stadgeändring, §16)
Våra nuvarande stadgars text: ”Kallelse till förbundsmötet…………, samt genom brev till SDF
och röstberättigade föreningar senast 1 månad före mötet.” Tillägg görs med: ”Med brev
avses brev skickat med post eller e-post.” Nya texten blir: ”Kallelse till förbundsmötet…………,
samt genom brev till SDF och röstberättigade föreningar senast 1 månad före mötet. Med
brev avses brev skickat via post eller e-post.”
Yttrade sig för bifall gjorde Christer Svensson.
Yttrade sig gjorde även Thage Davidsson; Christer Grunder; Tommy Schill.
Förbundsmötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag.

§ 17

Behandling av ärenden enligt punkt 8
Inget ärende förelåg.
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§ 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 av två ledamöter för en
tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Bengt Bengtsson, Göteborg, Nelli Karlström, Eskilstuna
och Julia Ibrahim, Göteborg för en tid av två år.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Bengt Bengtsson, Nelli Karlström och Julia Ibrahim 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 omval av Helena
Sandmer, Göteborg.
Förbundsmötet beslöt att omvälja Jan-Erik Andersson samt Helena Sandmer för en tid av ett
år.

§ 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 och 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 omvälja Hans
Björck som revisorssuppleant för Åke Pettersson för en tid av ett år.

§ 22

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

Förbundsmötets avslutande
Mötesordförande Anders Prytz 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 Anders Prytz för väl genomförda förhandlingar samt
överlämnade en minnesgåva från förbundet och avslutade mötet.
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Bilaga 1
Röstlängd Förbundsmötet 14 april 2021

Distrikt
Dalarna
Skåne
Småland
Stockholm
Västergötland
Västmanland
Västsvenska
Östergötland

Ombud
Anders Björkman
Theres Larsson
Thage Davidsson
Christer Grunder
Ulf Schultheiss
- ej representerat Bo Gustafsson
Annica Askänge

(via länk)
(via länk)
(via länk)
(via länk)
(via länk)

Röst(er)
1
1
2
1
2

Nr
1
2
3-4
5
6-7

(via länk)
(via länk)

1
1

8
9

Föreningar
Växjö AIS
Eskilstuna FIF
Mälarhöjdens IK
SK Svängen
GK Steget
Tibro AIK FIK

Christer Svensson
- ej representerat Yvonne Levinovitz
Gunder Svensson
Jerker Samuelsson
Pia Magnusson

(via länk)

1

10

(via länk)
(via länk)
(via länk)
(via länk)

1
1
1
1

11
12
13
14

VK Lundsbrunn
BF Billingen VK
Stockholms VF
Engelholms VF
Sävedalens AIK

Håkan Hermansson
Sune Svensson
Göran Lindvall
- ej representerat Tommy Schill

(via länk)
(via länk)
(via länk)

1
1
1

15
16
17

(via länk)

1

18

Totalt

16 ombud
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Bilaga 2
Antagen budget enligt beslut av förbundsmötet 17 april 2021
(rättad och inlagd i uppdaterad verksamhetsplan, ver. 1.06)

Budget 2021
Inkomster

Budgetförslag

utfall

budget

2021

2021

2020

2020

Kostnadsställen:
10X Ungdom

200 000

0

100 000

110 Utbildning

100 000

0

100 000

150 000

30 003

100 000

20X Vandring

*550 000 **253 918 **545 000

30X Tävling
40X Styrelsen
50X Kansli

25 000

60X Föreningsutv.
70X Tjejgåing
80X Kampanjer

30 000

90X Domare

90 000

30 563

90 000

350 000

194 940

350 000

450 000

183 395

450 000

3 000

109

3 000

25 000

23 384

25 000

30 000

17 217

30 000

1 948 000†

733 529

1 793 000

55 000
Inkomster:

RF-stöd:
Organisations

830 000

Verks. Barn o ungdom

546 000

Verks. Vuxna

100 000

Landslagsstöd

0

Elit
Svenska Spel

0
30 000

SOK Elitstöd
Totalt

*255 000
1 561 000 255 000

Balans: -132 000†

* 255 000 är bidrag från SOK, avsatta för elitsatsning Perseus Karlström
** 145 000 var bidrag från SOK, avsatta för elitsatsning Perseus Karlström
† cell uppdaterad efter förbundsmöte
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