Protokoll från Stockholms Idrottsförbunds årsstämma 2014
Plats:

Quality Hotel Nacka

Datum:

2014-04-01

Tid:

19.00-21.00

Närvarande:

Enligt bilaga 1

Distriktsidrottsstämman inleds med utdelning av distriktets utmärkelse Årets
Barn- och ungdomsförening, som tilldelas Alvik Basket. Representanter från
Stockholm Games AB presenterar MYmässan.
Välkomstanförande
Stockholms Idrottsförbunds ordförande Peter Larsson hälsar
välkommen till förbundets 110:e ordinarie DF-stämma. Peter lyfter flera viktiga
frågor och utmaningar för idrotten.
§1

Upprop och fastställande av röstlängd
DF-stämman beslutar
att fastställa röstlängden omfattande 47 ombud från 39 SDF.

§2

Fastställande av föredragningslista för stämman
Stämman beslutar
att godkänna den föreslagna föredragningslistan.

§3

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Meddelas att kungörelse skett i Riksidrottsförbundets officiella
kungörelseorgan www.svenskidrott.se, på distriktets hemsida samt att SDFdialog med inbjudan sänts ut den 16 januari.
Stämman beslutar
att DF-stämman är behörigen utlyst.

§4

Val av ordförande för stämman
Stämman beslutar
att i enlighet med valberedningens förslag välja SIF:s hedersordförande, Lars
Liljegren, till stämmans ordförande.

§5

Val av sekreterare för stämman
Stämman beslutar
att i enlighet med valberedningens förslag välja Cinnika Beiming till
stämmans sekreterare.

§6

Val av två protokolljusterare att jämte stämmans
ordförande justera stämmans protokoll, samt erforderligt
antal rösträknare
Stämman beslutar
att välja Ulf Henriksson, Stockholms Fotbollförbund och Harriet Södergren,
Stockholms Bouleförbund att jämte stämmans ordförande justera
stämmoprotokollet,
att välja Nils Carnby och Marie Hedlund till rösträknare.

§7

Behandling av:
styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser och
årsredovisning/årsbokslut
Berättelserna har i stadgeenlig ordning utsänts till samtliga ombud.
Mötesordförande går igenom verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Karin Surtmann, föredragande, redogör för årsbokslutet 2013.

a)

Bo Berglund, Stockholm & Svealands Roddistrikt ställer en fråga om hur många
år som återstår av innevarande Idrottslyft. Peter Larsson svarar att nuvarande
Idrottslyft pågår i ytterligare två år.
Stämman beslutar
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2013 till
handlingarna,
att med godkännande lägga årsredovisningen med resultat- och
balansräkningen för 2013 till handlingarna,

b) revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport för senaste
verksamhets/räkenskapsår
Revisorernas berättelse föredras av Peter Olsson i vilken han föreslår
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Lekmannarevisorn
Sune Hellströmer föredrar sin granskningsrapport.
Stämman beslutar
att lägga revisorns berättelse för räkenskapsåret 2013 till
handlingarna,
att tillika lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till
handlingarna.

§8

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

§9

Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhetsår
Anna Iwarsson föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014 utifrån
de fyra föreslagna fokusområden. Cinnika Beiming föredrar styrelsens förslag
till budget 2014.
Johan Storåkers, Stockholms Friidrottsförbund, ställer frågan om det finns
tankar på göra omfördelningar av landstingsbidraget eller funderingar på att
stötta SDF:ens administration.
Bo Berglund, Stockholms och Svealands Roddistrikt, yrkar att Stockholms
Idrottsförbunds styrelse får i uppdrag att verka för att landstingets
idrottsbidrag ökar, så att det kommer i paritet med det genomsnittliga
idrottslandstingsbidraget per capita i Sverige.
Göran Aspgren, Stockholms Skolidrottförbund föreslår att stämman uppdrar till
styrelsen att verka för att samla SDF:ens kanslier i större grad, fysisk eller
virtuellt, under samma tak.
Christer Grunder, Stockholms Gång- och Vandringförbund yrkar bifall till Göran
Aspgrens förslag.
Peter Larsson svarar på frågorna och yrkar bifall till Göran Aspgrens och Bo
Berglunds förslag.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan med Göran Aspgren och
Bo Berglunds tilläggsförslag samt budget för innevarande verksamhetsår.

§ 10

Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens
förslag
a) Förslag till stadgeändringar.
Stefan Bessman föredrar förslaget till stadgeförändringar. Han föreslår även en
tilläggsskrivning i 2 kap 6 § punkt 12, ”med personlig ersättare”.
Stämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till stadgeförändringar samt styrelsens
tilläggsförslag. Beslutet anses omedelbart justerat.

§ 11

Val av ordförande i Stockholms Idrottsförbund, tillika
ordförande i styrelsen för en tid av ett år
På valberedningens förslag beslutar stämman
att

§ 12

omvälja Peter Larsson till ordförande i Stockholms Idrottsförbund.
Beslutet är enhälligt.

Val av övriga ledamöter för en tid av två år
Annika Eriksson, ordförande i valberedningen, föredrar valberedningens
förslag.
Valberedningen föreslår att på två år välja Henric Hedberg, Stefan Bessman,
Doris Högne Rydheim och Anna Iwarsson.
Valberedningen föreslår att på ett år välja Robert G Hernadi, Rickard
Westerlind, Cecilia Thungström och Lena Runströmer.
Christer Grunder och Johan Storåkers deltar i diskussion utan eget yrkande.
De föreslagna kandidaterna presenterar sig
Stämman beslutar
att för en tid av två år välja Henric Hedberg, Stefan Besman, Doris Högne
Rydheim och Anna Iwarsson.
att

för en tid av ett år välja Robert G Hernadi, Rickard Westerlind, Cecilia
Thungström och Lena Runströmer.

§ 13

Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd
revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för
en tid av ett år
På valberedningens förslag beslutar stämman
att till ordinarie revisor att välja Lars Lundqvist med Bo Eliasson som
personlig ersättare.

§ 14

Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare
för en tid av ett år
På valberedningens förslag beslutar stämman
att till lekmannarevisor välja Sune Hellströmer med Mikael Santoft som
personlig ersättare.

§ 15

Val av
a) ordförande
b) fyra ledamöter i valberedning för en tid av ett år
Sune Hellströmer redogör för vilka nomineringar som har inkommit; Annika
Eriksson, Stockholms fotbollsförbund samt Håkan Björk, AIK friidrott. Sune
meddelar även att Ingmar Nygren Bonnier, Kjell Adolfsson, Mia Petré Lennerman
och Anita Jonsson står till förfogande.
Håkan Björk meddelar att han avsäger sig sin nominering.
Christer Grunder, Stockholms Gång- och vandringförbund, föreslår Annika
Eriksson som ordförande i valberedningen. Han föreslår vidare som ledamöter;
omval av Mia Petré Lennerman, Anita Jonsson, och Ingmar Nygren Bonnier samt
nyval av Johan Storåkers.
Göran Aspgren, Stockholms skolidrottsförbund föreslår omval av Kjell
Adolfsson.
Stämman beslutar att
a) välja Annika Eriksson som ordförande
b) att med acklamation välja Kjell Adolfsson, Mia Petré Lennerman, och Anita
Jonsson samt Johan Storåkers till ledamöter.

§ 16

Avslutning
Peter Larsson tackar för fortsatt förtroende att som ordförande få
leda Stockholms Idrottsförbund ytterligare ett verksamhetsår. Peter tackar
Annika Engström, Inga Lill Norlin, Hans Drugge och Frej Söderlund för sina
förtjänstfulla insatser under sina år i styrelsen. Peter Larsson tackar vidare Lars
Liljegren för en väl genomförd stämma och avslutar densamma.

Mötesordförande:

Vid protokollet:

Lars Liljegren

Cinnika Beiming

Justeras:

Ulf Henriksson

Harriet Södergren

