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SVENSKA RUGBYFÖRBUNDET
Förbundsmöte 2020-03-21 samt 2020-04-18
Via Teams

Protokoll

§1 Förbundsmötets öppnande
Förbundets ordförande Daniel Sörenson hälsade alla mötesdeltagare välkomna.
§2 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd för stämman
Beslutades att fastställa röstlängden enligt bilagan (62 röster, 2020-03-21 och 64 röster
2020-04-18).
§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 Anna Iwarsson, Riksidrottsförbundet, till ordförande för mötet.
Beslutades att välja Anna Iwarsson 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.
§7 Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare
Föreslogs Magnus Eriksson och Maria Vargö till justerare samt rösträknare.
Beslutades att välja Magnus Eriksson och Maria Vargö att jämte mötesordförande justera
mötets protokoll samt vid behov agera rösträknare.
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§8 Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt revisorernas
berättelse
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen föredrogs genom att förbundsordförande presenterade den
sida för sida där möjlighet till frågor gavs.
Anders Sjöström ställde frågan varför årsredovisningen saknades på hemsidan
Mötesordförande beslutade att ajournera mötet 20 min så alla skulle kunna läsa
igenom den efter att utskick gjorts.
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för 2019.
Förvaltningsberättelsen föredrogs genom att kassören presenterade sida för sida där
möjlighet till frågor gavs.
b) Revisorernas berättelse för 2019
Revisorernas berättelse saknades vid mötet.
Lekmannarevisorerna Allan Mabon och Per Gjörloff föreslår att mötet ajourneras 4
veckor.
Styrelsen föreslår att mötet ska genomföras lördag 18/4, kl. 10.00, med reservation
för att tiden kan justeras så att ordförande Anna Iwarsson kan närvara.
Årsmötet beslutade att ajournera mötet till 2020-04-18, enligt styrelsens förslag
Kanogo Njuru undrar om verksamhetsplan och budget kan läggas med i
dagordningen. Niklas Hammarstedt yrkar på att detta ska läggas med som en punkt
på föredragningslistan när mötet återupptas.
Beslutades att verksamhetsplanen kommer att skickas ut inför att förhandlingarna
återupptas. (Detta är dock inget som är reglerat i stadgarna.)
Årsmötet återupptas 2020-04-18 från §8 b efter fastställande av ny röstlängd.
Revisionsberättelsen föredrogs av Allan Mabon som också informerade att det finns
brister i nuvarande stadgar som skapar hinder att kunna genomföra årsmöte enligt
stadgar så förslag till stadgeändring lämnades.
Beslutades att
a) godkänna och lägga styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 till
handlingarna
b) godkänna och lägga styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2019 till
handlingarna
c) lägga revisorernas berättelse till handlingarna
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§9 Ansvarsfrihet för avgående Förbundsstyrelse
Beslutades att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§10. Val
a) Förbundsordförande, tillika Förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två år.
Valberedning föreslog Daniel Sörensson
b) Sekreterare för en tid av två år.
Valberedningen föreslog Jill Lundström.
c) Skattmästare för en tid av ett år, fyllnadsval.
Valberedningen föreslog Francois Dubois.
Beslutades att
a) välja Daniel Sörensson till ordförande för en tid av två år.
b) välja Jill Lundström till sekreterare för en tid av två år.
c) välja Francois Dubois till skattmästare för en tid av ett år.

§11 Beslut om antal ledamöter i styrelsen att väljas för en tid av två år.
Valberedningen föreslår 2 ledamöter
Beslutades att styrelsen ska bestå av tre ledamöter vilket innebar val av en ledamot för en
tid av två år samt ett fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år
§12 Val av ledamöter.
Valberedningen föreslog Peter Bambury för en tid av två år och Stefan Landgren för en tid av
ett år.
Beslutades att välja Peter Bambury till ledamöter för en tid av två år och Stefan Landgren 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 två suppleanter, Maria Vargö och Ulrika Svensson.
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Beslutades
att välja två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
att välja Maria Vargö som 1:a suppleant och Ulrika Svensson som 2:e suppleant

§15 Beslut att utse revisionsbyrå för en tid av ett år
Föreslogs Sonora Revisionsbolag som representeras av Johan Engdahl.
Beslutades att utse Sonora Revisionsbyrå 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.

§17 Val av ordförande och två ledamöter till disciplinnämnd jämte suppleanter för en tid
av ett år
Valberedningen föreslog Göran Stenström till ordförande, Sabina Matsson och Stina
Leijonhufvud till ledamöter samt Steve Ideskog och Sara Åkerman till suppleanter.
Beslutades
att välja Göran Stenström till ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år.
att välja Sabina Matsson och Stina Leijonhufvud till ledamöter i disciplinnämnden för en tid
av ett år .
att välja Steve Ideskog och Sara Åkerman 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
Beslutades att den är bibehållen, d.v.s. 2000 kr, samt att ingen årsavgift tas ut för ny
förening enligt EB 2020.
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§20 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
Styrelsens proposition gällande tillsättande av arbetsgrupp för organisation och styrning
samt ett extra årsmöte.
Beslutades att godkänna styrelsens proposition
Yrkande från Kanogo Njuru, §8b, att ge uppdrag till styrelsen att ta fram ett förslag till
stadgerevidering gällande tidpunkt inför revisionsrapport att presentera på kommande extra
årsmöte. Syftet är att underlätta styrelsens och revisorernas arbete.
Beslutades att godkänna yrkandet.
§21 Förbundsmötets avslutande
Mötesordförande förklarade förbundsmötet avslutat.
Efter mötet informerade ordförande Daniel Sörensson om verksamhetsplan och budget för
2020.

Pasi Niemelä
sekreterare

Anna Iwarsson
mötesordförande

Maria Vargö
Justerare

Magnus Eriksson
justerare
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