Svenska Rugbyförbundet
Förbundsmöte 2018-03-24
Scandic Triangeln, Malmö

Protokoll

§1 Förbundsmötets öppnande
Förbundets ordförande Madeleine Lahti hälsade mötesdeltagare, hedersordförande
och Riksidrottsförbundets representanter välkomna samt gav en kort resumé av
föregående verksamhetsår.

§2 Upprop och fastställande av röstlängd för stämman
Genomfördes upprop av närvarande förenings- samt SDF-ombud.
Beslutades att fastställa röstlängden enligt bilaga (67 röster).

§3 Föredragningslistan
Beslutades att fastställa utsänt förslag till föredragningslista.

§4 Förbundsmötets behöriga utlysande
Meddelades att mötet utlysts på förbundets hemsida den 11 januari samt i
e-postmeddelande den 2 mars.
Beslutades att förklara förbundsmötet behörigen utlyst.

§5 Val av ordförande för mötet
Föreslogs Alexander Krüger, Riksidrottsförbundet, till ordförande för mötet.
Beslutades att välja Alexander Krüger att leda mötet.

§6 Val av sekreterare för mötet
Föreslogs Jeanette Skog, Skånes Idrottsförbund, till sekreterare vid mötet.
Beslutades att välja Jeanette Skog till sekreterare.

§7 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
Föreslogs Tommy Svensson och Nils Arvidsson till justerare.
Föreslogs vidare att 3 rösträknare utses – Thomas Sandberg, Daniel Wadsworth och
Mike Carruthers.
Beslutades att välja Tommy Svensson och Nils Arvidsson att jämte mötesordförande
justera mötets protokoll samt till rösträknare välja Thomas Sandberg, Daniel
Wadsworth och Mike Carruthers.

§8 Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt
revisorernas berättelse
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Föredrogs verksamhetsberättelsen genom att mötesordförande bläddrade
sida för sida där möjlighet till frågor gavs.
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2017
Föredrogs förvaltningsberättelsen genom att mötesordförande bläddrade sida
för sida där möjlighet till frågor gavs.
b) Revisorernas berättelse för 2017
Föredrogs revisorernas berättelse av Nils Arvidsson, lekmannarevisor
Beslutades
att a) lägga styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 till
handlingarna
b) lägga styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2017 till
handlingarna
c) lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017 till handlingarna

§9 Ansvarsfrihet för avgående Förbundsstyrelsen
Beslutades att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§10 Val
a) Förbundsordförande, tillika Förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Madeleine Lahti, mötet nominerade även
Maria Vargö.
b) Sekreterare för en tid av två år
Valberedningen föreslog att styrelsen ska adjungera GS till sekreterare i
styrelsen, mötet nominerade Pasi Niemelä.
c) Skattmästare, fyllnadsval ett år
Valberedningen föreslog Trine Sandberg
Beslutades
att a) välja Maria Vargö till ny ordförande för en tid av två år
b) efter votering, med röstresultatet 46-20, välja Pasi Niemelä till sekreterare för
en tid av två år
c) välja Trine Sandberg till skattmästare för en tid av ett år (fyllnadsval för Maria
Vargö)

§11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen att väljas för en tid av två år
Beslutads att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter vilket innebar val av två
ledamöter för en tid av två år samt två ledamöter på ett år (fyllnadsval)

§12 Val av ledamöter
Valberedningen föreslog Madeleine Lahti och Niklas Hammarstedt för en tid av två år
samt Peter Palmér och Jonas Ahl för en tid av ett år (fyllnadsval)
Mötet nominerade Patrik Hillelson och Ivan Vitus för en tid av två år samt Jill
Lundström och Fredrik Hammarvall för en tid av ett år (fyllnadsval)
Beslutades
att efter votering, med röstetalen 47-47-22-16, välja Patrik Hillelson och Ivan Vitus
till ledamöter för en tid av två år
att efter votering, med röstetalen 45-45-27-16, välja Fredrik Hammarvall och Jill
Lundström på fyllnadsval till ledamöter för en tid av ett år

§13 Beslut om antal och eventuellt val av övriga ledamöter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog att inga övriga ledamöter väljs.
Beslutades att inte välja några övriga ledamöter.

§14 Beslut om antal och eventuellt val av styrelsesuppleanter för en tid av ett
år
Valberedningen föreslog val av en suppleant, Pål Berg för en tid av ett år.
Mötet föreslog två suppleanter och nominerade Pål Berg och Ulrika Kristersson.
Beslutades
att välja två styrelsesuppleanter för en tid av ett år
att välja Paul Berg som 1:e suppleant och Ulrika Christersson som 2:e suppleant

§15 Beslut att utse revisionsbyrå för en tid av ett år
Föreslogs Sonora Revisionsbolag
Beslutades att utse Sonora Revisionsbolag för en tid av ett år.

§16 Val av två lekmannarevisorer för en tid av ett år
Valberedningen föreslog Nils Arvidsson och Lars Olsson.
Beslutades att välja Nils Arvidsson och Lars Olsson till lekmannarevisorer för en tid
av ett år.

§17 Val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter
för en tid av ett år
Valberedningen föreslog Michael Rowley till ordf, Mikael Stolt och Martina Vivlund till
ledamöter samt Magnus Andersson och Steve Ideskog till suppleanter.
Beslutades
att välja Michael Rowley till ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år
att välja Mikael Stolt och Martina Vivlund till ledamöter i disciplinnämnden för en tid
av ett år
att välja Magnus Andersson och Steve Ideskog till suppleanter i disciplinnämnden
för en tid av ett år

§18 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Till valberedningen nominerades Magnus Andersson, Anja Näslund och Anders
Sjöström.
Beslutades att välja Anja Näslund till ordförande samt Magnus Andersson och
Anders Sjöström till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.

§19 Inträdes- och årsavgift till Svenska Rugbyförbundet
Styrelsen föreslog en årsavgift på 2.000:- samt att nya föreningar befrias från avgift
under inträdesåret.

§20 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
a) ”Introducera regionmatcher under hösten”
b) ”Dela upp säsongen för 7´s och 15´s matcher”
c) ”Ett rättvisare förbund”
Efter yrkande på såväl bifall till motionen som till styrelsens förslag framfördes
ett tredje yrkande om vidare utredning av förslaget till nästa årsmöte.
d) ” Satsa på ungdomsidrotten – Höj åldersgränsen för att spela med seniorer till
17 år”
e) ”Samtliga SRF:s styrelsemötesprotokoll ska publiceras publikt”
Beslutades
att a) motionen anses tillgodosedd när det gäller intentionen att skapa utrymme för
regionsmatcher.
b) förslaget anses vara tillgodosett.
c) återremittera frågan till förbundsstyrelsen för bearbetning till nästa årsmöte.
d) i enlighet med motionen höja åldersgränsen för ungdomar (pojkar och flickor)
att få spela med seniorer
e) styrelsens protokoll i enlighet med motionen ska göras tillgängliga genom
publicering på förbundets hemsida.

§21 Förbundsmötets avslutande
Nytillträdda ordförande Maria Vargö tackade för förtroendet, avtackade avgående
Madeleine Lahti och förklarade förbundsmötet avslutat.
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Röstlängd Svenska Rugbyförbundets förbundsmöte 2018-03-24

Föreningar
Helsingborgs Rugbyclub Gripen
LUGI Rugbyklubb
Malmö Rugbyclub
Pingvin Rugbyclub
Kalmar Södra IF
Wexiö Rugbyclub
Erikslunds Kamratförening
Hammarby IF Rugbyförening
IF Attila
RC Lycée Francais Stockholm
Sthlm Berserkers Rugby FC
Stockholm Exiles Rugby FC
Stockholm Touch Rugby Club
The Mamas Rugby Club
Borås Rugby Footballclub
Göteborgs Rugbyförening
Spartacus Rugbyclub
Borlänge Rugbyklubb
Enköpings Rugbyklubb
Enköpings Rugbyklubb Ungdom
Karlstads Rugbyklubb
Katrineholm Griffins Rugby Club
Linköpings Rugbyklubb
Ludvika Rugbyklubb
Norrköpings Rugbyklubb Trojan
Södertälje Rugbyklubb
Uppsala Rugby Footballclub
Sigtuna Rugbyclub

2 röster

Totalt föreningsröster

56 röster

SDF
Rugby Väst
Skånes Rugbyförbund
Stockholms Rugbyförbund

4 röster
3 röster
4 röster

Totalt:

67 röster

