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SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Förbundsmöte 2019 -03-16
Östermalmsgatan 87 E, Stockholm

Protokoll

§1 Förbundsmötets öppnande
Förbundets avgående ordförande Maria Vargö hälsade mötesdeltagare och
Riksidrottsförbundets representant välkomna.
§2 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd för stämman
Beslutades att fastställa röstlängden enligt bilagan (56 röster).
§3 Fastställande av föredragningslistan
Beslutades att fastställa utsänt förslag till föredragningslista
§4 Förbundsmötets behöriga utlysande
Meddelanden om mötet har utlysts på förbundets hemsida samt i e-postmeddelande till
medlemmarna inom tidsintervall enligt stadgarna.
Beslutades att förklara förbundsmötet behörigen utlyst.
§5 Val av ordförande för mötet
Föreslogs Tommy Ohlström, Riksidrottsförbundet, till ordförande för mötet.
Beslutades att välja Tommy Ohlström att leda mötet.
§6 Val av sekreterare för mötet
Föreslogs Pasi Niemelä, Svenska Rugbyförbundet, till sekreterare för mötet.
Beslutades att välja Pasi Niemelä till sekreterare.
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§7 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
Föreslogs Magnus Andersson och Anja Näslund till justerare samt rösträknare.
Beslutades att välja Magnus Andersson och Anja Näslund att jämte mötesordförande justera
mötets protokoll samt vid behov agera rösträknare.
§8 Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas
berättelse
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018
Verksamhetsberättelsen föredrogs genom att mötesordförande bläddrade sida för
sida där möjlighet till frågor gavs.
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2018.
Förvaltningsberättelsen föredrogs genom att mötesordförande bläddrade sida för
sida där möjlighet till frågor gavs.
b) Revisorernas berättelse för 2018
Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordförande.
Beslutades att
a) godkänna och lägga styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 till
handlingarna
b) godkänna och lägga styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018 till
handlingarna
c) lägga revisorernas berättelse till handlingarna
§9 Ansvarsfrihet för avgående Förbundsstyrelse
Beslutades att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§10. Val
a) Förbundsordförande, tillika Förbundsstyrelsens ordförande för en tid av ett år
Valberedning föreslog Daniel Sörensson.
b) Skattmästare för en tid av två år
Valberedningen föreslog Patrik Hillelson, Niklas Hammarstedt nominerade även Liselott
Abrahamsson.
Beslutades att
a) välja Daniel Sörensson till ny ordförande för en tid av ett år.
b) efter votering som begärdes av Ulf Kassander, med röstresultat 46-8 samt 2 ogiltiga
röster, välja Liselott Abrahamsson till skattmästare för en tid av två år.
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§11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen att väljas för en tid av två år.
Valberedningen föreslår fyra ledamöter
Beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter vilket innebar val av två ledamöter för
en tid av två år
§12 Val av ledamöter.
Valberedningen föreslog Jill Lundström och Helena Proos för en tid av två år
Beslutades att välja Jill Lundström samt Helena Proos till ledamöter för en tid av två 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 två suppleanter, Ulrika Christerson och Stefan Landgren
Beslutades
att välja två styrelsesuppleanter
att välja Ulrika Christerson som 1:a suppleant och Stefan Landgren 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 Allan Mabon och Per Gjörloff
Beslutades att välja Allan Mabon och Per Gjörloff till lekmannarevisorer för en tid av ett år.
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§17 Val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter för en tid
av ett år
Valberedningen föreslog Michael Rowley till ordförande, Martina Vivlund och Sara Bergklint
till ledamöter samt Steve Ideskog och Magnus Andersson till suppleanter.
Beslutades
att välja Michael Rowley till ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år
att välja Martina Vivlund och Sara Bergklint till ledamöter i disciplinnämnden för en tid av ett
år
att välja Steve Ideskog och Magnus Andersson 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 Anja Näslund, Magnus Andersson och Michael Lawitz.
Beslutades att välja Anja Näslund till ordförande samt Magnus Andersson och Michael
Lawitz till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
§19 Inträdes- och årsavgift till Svenska Rugbyförbundet
Styrelsen föreslog oförändrad avgift på 2.000:- Styrelsen kommer under kommande år se
över nivån då behov finns att höja den för att täcka ökade kostnader.
Beslutades att godkänna förslaget.
§20 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Styrelsens förslag gällande stadgeändringar presenterades enligt bilaga 1 Proposition till SRF
årsmöte, ändring av stadgarna.
Anja Näslund, Hammarby IF Rugbyförening, föreslår ändring gällande §6 Medlemskap. Ulf
Kassander föreslår ytterligare justering till slutligt förslag: Alla medlemmar i SRF äger rösträtt
vid nästkommande årsmöte, om de senast sista december under verksamhetsåret dess för
innan har betalat sin medlemsavgift.
Styrelsen väljer att dra tillbaka sitt förslag gällande §6. Därmed kvarstår det av mötet
justerade förslaget.
Beslutades att enhälligt godkänna styrelsens förslag gällande stadgeändringar enligt bilaga 1
samt det av mötet justerade förslaget av §6 Medlemskap enligt slutligt förslag skrivet ovan.
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§21 Förbundsmötets avslutande
Mötesordförande förklarade förbundsmötet avslutat.
Tommy Ohlström informerade om Riksmötet 25/5 i Jönköping och avgående ledamöter
avtackades.

Pasi Niemelä
sekreterare

Tommy Ohlström
mötesordförande

Anja Näslund
Justerare

Magnus Andersson
justerare
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