Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds distriktsidrottsstämma
2017
Plats:

Solna Access Konferens

Datum:

2017-03-29

Tid:

18.30-21.00

Närvarande:

Enligt bilaga 1

Distriktsidrottsstämman inleds med utdelning av distriktets utmärkelse Årets
Barn- och ungdomsförening, som tilldelas Tip Muay Thai. Stämman gästas av
Tommy Ohlström, styrelseledamot i Riksidrottsstyrelsen som intervjuas av Peter
Larsson. Utdelning sker av två förtjänsttecken till Robert Claesson och Anders
Petersson. Inbjuden är även Jesper Ackinger, ansvarig för OS-kansliet i Stockholm
som presenterar utredningen.
Välkomstanförande
Stockholms Idrottsförbunds ordförande Peter Larsson hälsar
välkommen till årsstämman 2017. Peter berättar om verksamhetsåret 2016 men
också om kommande verksamhetsår och dess uppdrag och utmaningar.
§1

Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om stämmans behöriga
utlysande
Meddelas att kungörelse skett i Riksidrottsförbundets officiella kungörelseorgan
www.svenskidrott.se den 22 november, på distriktets hemsida den 1 december
samt att SDF-dialog med inbjudan sänts ut den 1 december 2017.
Stämman beslutar
att årsstämman är behörigen utlyst.
att fastställa röstlängden omfattande 41 ombud från 35 SDF.

§2

Val av stämmofunktionärer
a.

Ordförande

Stämman beslutar
att enlighet med valberedningens förslag välja Lars Liljegren till ordförande för
stämman

b. Sekreterare
Stämman beslutar
att

enlighet med valberedningens förslag välja Cinnika Beiming till sekreterare
för stämman

c. Två protokolljusterare att jämte ordförande justera stämmans protokoll
Stämman beslutar
att välja Marion Rudebeck, Stockholms Läns Ridsportförbund och Bo Berglund,
Östra Roddistriktsförbundet, att jämte stämmans ordförande justera
stämmoprotokollet,
d. erforderligt antal rösträknare
Stämman beslutar
att välja Bengt Svensson och Ulrika Bovin till rösträknare.

§3

Fastställande av föredragningslista
Stämman beslutar
att godkänna den föreslagna föredragningslistan.

§4

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
verksamhetsåret,
Mötesordförande går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Karin Surtmann och Leif Tormér, föredragande, redogör för årsredovisningen
2016.
Stämman beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till
handlingarna,
att med godkännande lägga årsredovisningen med resultat- och
balansräkningen för 2016 till handlingarna.

§5

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid,
Revisorernas berättelse föredras av Peter Olsson i vilken han föreslår
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Mötesordföranden
läser upp lekmannarevisorns granskningsrapport i Sune Hellströmers frånvaro.
Stämman beslutar

att
att

lägga revisorns berättelse för räkenskapsåret 2016 till
handlingarna,
tillika lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till
handlingarna.

§6

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
Stämman beslutar enhälligt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

§7

Fastställande av verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för innevarande
verksamhetsår
Azuka Nnamaka och Doris Högne Rydheim föredrar styrelsens förslag till
verksamhetsinriktning för 2017 utifrån svensk idrotts nya strategi och de fyra
strategiska målområdena. Cinnika Beiming föredrar styrelsens förslag till
ekonomisk plan 2017.
Bo Berglund, Östra Roddistriktsförbundet, yrkar att Stockholms Idrottsförbunds
styrelse arbetar mer intensivt med att påverka landstinget så att det
sammanlagda SDF-bidraget för 2018 höjs med minst två procent.
Christer Grunder, Stockholms Gång- och Vandrarförbund deltar i diskussionen
och bifaller Bo Berglunds förslag.
Peter Larsson, styrelsen, yrkar bifall till Bo Berglunds tilläggsförslag.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med Bo Berglunds
tilläggsförslag samt ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.

§8

Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens
förslag
a. Styrelsens förslag till svar på motion ”Krafttag mot anläggningsbristen”
Peter Larsson, styrelsens föredragande, förslår att motionen ska bifallas
istället för att anses besvarad. En av motionärerna, Christer Grunder,
Stockholms Gång- och Vandrarförbund, deltar i diskussionen och föreslår
även han att motionen ska bifallas.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag med det tillägget att motionen bifalles.
b. Styrelsens förslag till stadgeändring

Roger Karlsson, Stockholms Friidrottsförbund, yrkar på ett tillägg i förslaget
avseende 4§; att i sista meningen lägga till det kursiverade /…/ distriktet sitt
förslag, tillsammans med alla nominerade kandidater, beträffande /…/.
Stefan Bessman, styrelsens föredragande, yrkar bifall till förslaget.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag med tilläggsförslaget.

§9

Val av distriktsordförande för en tid av ett år
Johan Storåkers i valberedningen föreslår Peter Larsson till ordförande. Peter
Larsson presenterar sig själv.
Stämman beslutar
att omvälja Peter Larsson till ordförande i Stockholms Idrottsförbund.
Beslutet är enhälligt.

§ 10

Val av fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Johan Storåkers föredrar valberedningens förslag att, på två år, välja Mats
Hasselgren, Pelle Kotschack, Azuka Nnamaka och Lena Runströmer.
Alla kandidater får möjlighet att berätta om sig själv och deras hjärtefrågor.
Johan läser upp ett meddelande från Lena som inte är närvarande.
Stämman beslutar
att för en tid av två år välja Mats Hasselgren, Pelle Kotschack, Azuka Nnamaka
och Lena Runströmer.

§ 11

Beslut om att på ett år utse en auktoriserad eller godkänd
revisor med personlig ersättare eller revisionsbolag, med uppgift att granska
räkenskaper och förvaltning enligt 4 kap. 1 §
På valberedningens förslag beslutar stämman
att till ordinarie revisor att välja Lars Lundqvist med Bo Eliasson som
personlig ersättare.

§ 12

Val på ett år av en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamheten
enligt 4 kap. 2 § med personlig ersättare
På valberedningens förslag beslutar stämman
att till lekmannarevisor välja Sune Hellströmer med Annika Engström som
personlig ersättare.

§ 13

Val på ett år av ordförande i valberedningen
Mötesordföranden läser upp lekmannarevisorns, Sune Hellströmers, rapport om
vilka nomineringar som har inkommit; Johan Storåkers har nominerats av
Stockholms friidrottsförbund.
Christer Grunder, Stockholms Gång- och Vandrarförbund, föreslår Johan Storåkers
som ordförande i valberedningen.
Stämman beslutar
att välja Johan Storåkers till ordförande i valberedningen.

§ 14

Val på ett år av fyra ledamöter i valberedningen
Mötesordförande läser upp lekmannarevisorns, Sune Hellströmers, rapport med
information om att Frej Söderlund, Göran Aspgren och Ylva Frisk står till
förfogande.
Christer Grunder, Stockholms Gång- och Vandrarförbund föreslår omval av Frej
Söderlund, Ylva Frisk och Göran Aspgren samt nyval av Camilla Norström till
ledamöter i valberedningen
Stämman beslutar
att välja Frej Söderlund, Göran Aspgren, Ylva Frisk, Camilla Norström, till
ledamöter i valberedningen.

§ 16

Avslutning
Peter Larsson tackar för fortsatt förtroende att som ordförande få
leda Stockholms Idrottsförbund ytterligare ett verksamhetsår. Peter tackar
Robert Hernadi för sina förtjänstfulla år och insatser i styrelsen. Peter tackar
också Lisa Wermelin för sitt år i valberedningen. Peter Larsson tackar vidare Lars
Liljegren för en väl genomförd stämma och avslutar densamma.
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