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Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23 april 2022, Malmö 

Öppnande av förbundsmötet 2022 
Jamie Roshage Spörndli, förbundsordförande, förklarade förbundsmötet 2022 öppnat. 

2.Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 

grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 

24 röstberättigade ombud fanns på plats. 

Förbundsmötet beslutade 

Att fastställa röstlängden för mötet till 24. 

3.Fråga om mötets behöriga utlysande ‘ 

Jamie Roshage Spörndli, redogjorde för att mötet utlysts i enlighet med stadgarna pa 

www.skolidrott.se samt i e-post till SDF-en. Mötet har även utlysts genom idrottens officiella 

kungörelseorgan, www.idrottenskunngorelser.se 

Förbundsmötet beslutade 

Att förbundsmötet utlysts 'i stadgeenlig ordning. 

4.Val av stammofunktionarer 

Val av ordförande för mötet 

Erik Söderberg, valberedningen, föreslog Frank Berglund och Elias Dellrup till mötesordförande. 

Förbundsmötet beslutade 

Att välja Frank Berglund och Elias Dellrup till: mötesordförande." ==" 

b) Val av sekreterare för mötet 

Erik Séderberg, valberedning, foreslog Elin Hansson samt Djanet Beraki till métessekreterare. 

Förbundsmötet beslutade 

Att välja Elin Hansson samt Djanet Beraki till mötessekreterare. 

ec) Val-av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera. mötets protokoll samt erforderligt 

antal rösträknare. 

Erik Söderberg, valberedningen, föreslog Kevin Nilsson samt Lisa Knookala till protokolljusterare I. y 

tillika rösträknare. SS 

Förbundsmötet beslutade Jå 

Att välja Kevin Nilsson samt Lisa Knookala till protokolljusterare tillika rösträknare: / 

N.N 
d) Val av redaktionsutskott C 

Styrelsen föreslår att välja Jenny Claesson; Ella Spira, Adnan‘Hetco samt Per Oiseth till ett ~ 4 

redaktionsutskott 

Förbundsmötet beslutade : ‘ t Dh 

Att välja Jenny Claesson, Ella Spira, Adnan Herco samt Per Öiseth till ett redaktionsutskott. <q 

 



5. Fastställande av arbetsordning: 
Jamie Roshage:Spotndli; Forbundsstyrelsen, foreslar att samtliga i motet far yttranderatt. 

Férbundsmétet beslutade — : 

Ått fastställa ärbetsordningen, 

Att alla narvarande har yttranderatt, 

Att beslutet är enhälligt. 

6. Fastställande av föredragningslista 

Förbundsmötet beslutade 

Att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista enligt protokoll. 

7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

a) Férbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Frank Berglund, mötesordförande, hade en kort genomgång. av för bundsstyrelsens 

VOrksamherberattelse för 2020 och 2021. 

Förbundsmötet beslutade 

Att verksamhetsberättelsen för 2020.respektive 2021 läggs till handlingarna. 

b), Férbundsstyrelsens forvaltningsberattelse 

Jonas Leth, generalsekreterare, presenterade forbundsstyrelsens forvaltningsberattelse 2020 och 

2021. 

Förbundsmötet beslutade 

Att lägga förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för år 2020 och 2021 till handlingarna. 

. a 

c) Revisorernas berättelse ne 

Frank Berglund, mötesordförande, föredrog i sin korthet revisorernas berättelse från Revideco AB. 

För bundsmötet beslutade ; K / 

Att lägga revisionsberättelserna för år 2020 och 2021 till handlingarna. A 

LDE 
d) Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning D B 

Förbundsmötet beslutade d 

Att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2020 samt 2021. 
— 
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8. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer samt 

styrelsens förslag . 

Verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer 

Mirza Basic, förbundsstyrelsen, presenterar verksamhetsinriktningen med ekonomiska riktlinjer. 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisades i sin korthet av torgets vard Jonas Leth, 

förbundskansliet. Från påverkanstorget framfördes styrelsens förslag som huvudyrkande och övrigt 

yrkande från torget lyftes upp. : 

Påverkanstorgets huvudyrkande: 

Att anta verksamhetsinriktningen med ekonomiska riktlinjer. 

Övriga yrkanden som lyftes: 

Att anta verksamhetsinriktningen med ekonomiska riktlinjer med ändringen att byta sista meningen 

under vägval "Av unga för Unga" till "Det är unga som leder och planerar aktiviteter, 

kommunikation och påverkansarbete”. 

Styrelsen valde att jämka förslaget med tillaggsforslaget.: 

Förbundsmötet beslutade 

Att anta verksamhetsinriktningen med ekonomiska riktlinj er med ändringen att byta sista meningen 

under vägval "Av unga för Unga" till."Det är unga som leder och planerat aktiviteter, 

kommunikation och påverkansarbete”. 1 

9. Behandling av férbundsstyrelsens forslag 

a) Uppdragsbeskrivning till valoeredningar 

Karolin Holmberg, Jenny Knookala samt Asa Edlund; förbundsstyrelsen presenterar proposition #1 

Uppdragsbeskrivning till valberedningar. PAverkanstorget ledde till ctt huvudyrkande från styrelsen 

samt att ett andringsyrkande fran paverkanstorget lyftes. 

Paverkanstorgets huvudyrkande: 

Att anta uppdragsbeskrivningen till valberedningen. 

Ovriga yrkanden som lyftes: i s ; : 

Att bifalla styrelsens förslag med ändringen att wödjö Hulken stryks och att sex veckor ändras till Oh AR 

två veckor. 
.“¢ 

ER 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med det nya förslaget: ioe a ; c 4 

Förbundsmötet beslutade . 

Att bifalla styrelsens förslag med ändringen att tredje punkten.stryks och att sex veckor ändras till \ 3B 

två veckor. 
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b) Stadgeändringar 

Jenny Claesson och Markus Ahlgren, forbundsstyrelsen, presenterar proposition #2 

Stadgeändringar; Diskussionerna från paverkanstorget-redovisas isin korthet av torgets sekreterare 

Ella-Spira; förbundskansliet. Huvudyrkandet från torget blev styrelsens tidigare yrkande. 

Förbundsmötet beslutade 

Att inrätta en disciplinnämnd; SENS 

Att justera stadgarna enligt bifogat förslag, samt 

Att beslutet:justeras direkt: - i 

10. Behandling:äv inkomna motioner 
a) Regionsammanslagning specialdidrottsdistriktsförbund 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisas i sin korthet av torgets sekreterare Ella Spira, 

förbundskansliet. | 

Påverkanstorgets huvudyrkande: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att under 2022 ta fram en 

handlingsplan för hur sammanslagning av SDF som önskas att slås samman går till. 

Övrigt yrkande som lyftes: att sveriaka sicolidrottsforbundet borde omfatta flera tusen människor 

med uppdrag. 

Förbundsmötet beslutade: : 
Att forbundsstyrelsen:far i-uppdrag under 2022 ta fram en handlingsplan för hur sammanslagning av 

SDF:som-énskas att slas samman gar till. 

Att avsla tillaggsyrkandet att svenska skolidrottsforbundet borde omfatta flera tusen människor med 

uppdrag. 

b) Det nya SDF-bidragets påverkan på verksamhet och attityder 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisas i sin korthet av torgets värd Thekla Hall, 

förbundskansliet. i 

Huvudyrkandet: att avslå motionen: 

Medskick till protokollet, Bengt Forsgren - Västerbotten: samverka med kommunen för att få skol- 

IF som en naturlig del på skolan (likt elevråd,) vöxenföd skall få skol-IF'arbete inlagt i sin tjänst. 

Dessa ombud skrev under medskicket; AX 

Fredrik Liljeblad — Angermanland vo ~ D 
; : ; : | é. 

Tobias Sellin — Ångermanland | K N 

Magnus Hermansson — Jämtland Härjedalen. ‘ 

SaraKajsa.Hermansson — Jamtland-Harjedalen D R 

-D 
Förbundsmötet beslutade c 4 
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Att avslå motionen. 

c) Vuxenstöd blir PFU 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisas i sin korthet av torgets sekreterare David Jansson, 

förbundskansliet. ; 

Huvudyrkande fran paverkanstorget: 

att forbundsstyrelsen far i uppdrag att tillsammans med SDF, Skol IF och vuxenstéd från olika delar 

av landet ta fram förslag på namn och beskrivning av vuxnas stödjande och utvecklande roll i Skol 

if. Detta ska presenteras senast under 2023. 

Övrigt yrkande som lyftes: 

att avslå motionen. Ha kvar benämningen vuxenstöd. 

Votering ledd till avslag mot huvudförslaget | 

Förbundsmötet beslutade : | 
Att avslå att avslå motionen. Ha kvar benämningen vuxenstöd. 

d) SDF-bidraget 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisas i sin korthet av torgets värd Thekla Hall, 

förbundskansliet. 

Huvudyrkande från påverkanstorget: 

att avslå motionen. 

Övriga yrkanden som lyftes: 

- att SDF bidraget ska fördelas 25 utbildning och 75 till rörelseglädje dvs breddidrott 

- att ålägga förbundsstyrelsen, att göra 6versyn med mer jamlik fordelning av SDF-bidraget dar 

aktiviteter jämställts mer med utbildning med 50/50 uppdelning. 

Styrelsen står bakom tilläggsyrkandet om översyn. 

Votering genomförd vid första att-satsen. 

Förbundsmötet beslutade 

Att avslå motionen : BITR ; \ N 

Att ålägga förbundsstyrelsen, att göra översyn med mer jämlik fördelning av SDF-bidraget dar \ 

aktiviteter jämställts mer med utbildning med 50/50 uppdelning. | 

e) Svenska Skolidrottsférbundets logga — Ny inriktning . 

Diskussionerna från påverkanstorget redovisas i sin korthet av torgets värd Jonas Leth, D P 
SLÅ 

förbundskansliet: 

Huvudyrkande från påverkanstorget: eu THE 
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att avslå motionen, att behålla gamla loggan. 

CE yrkanden som lyftes: 

att en ny logga tas fram och att medlemmarna involveras vid framtagandet av en ny logga. | 

Styrelsen står bakom det övriga yrkandet. : | 

Votering genomfördes. | 

Forbundsmotet beslutade . 

Att avslå motionen, att behålla gamla loggan. 

| | 
11 Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet 

F örbundsmötet beslutade | 

Att beKälla föreningarnas årsavgift till förbundet på 700 kr: 

12.Fastställande av förseningsavgift 

Forbindsmétet beslutade 

Att forseningsavgiften ar fortsatt 0 kr. 

13. Kandidatnominering for val enligt punkt 14 

Valber edningens ordförande, Erik Söderberg, pri esenterade valberedningens arbete och fördrog 

valber edningens forslag till förbundsstyrelsen: 

Valberedningen har utöver Erik Söderberg bestått av Maja Jansson,:Jasna Banaee och Alexander 

Sövgren. 

Följande kandidater nominerades av valberedningen för punkt 14. 

Förbundsordförande, tillika styrelsen ordförande, för en tid av två år 

Omval av Jamie Roshage Spérndli. 

Vice ordförande för en tid av två ar 

Omval av Daniel Kareda. 

Två ledamöter för en tid av fyra ar 

Nyval av Erika Orjes. 
Nyval av Jennie Gustafsson. AX 

Tre ledamöter som är 26 år eller yngre för en tid av två år = 

Omval av Markus: Ahlgren: Lai 2p 

Omval av Karolin Holmberg. 

Nyval av Karl Kalin. 

Två revisorer och personliga suppleanter : 

Madeleine Beijer och Tommy Nilsson, Revideco AB. E, ay D c B 
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Förbundsmötet beslutade 

Att förklara nomineringen avslutad för val enligt punkt 14. 

14. Val 

a) Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två ar. 

Frank Berglund, mötesordförande, presenterade återigen valberedningens förslag, Jamie Pettersson 

Spörndli. : 

Förbundsmötet beslutade ‘ 

Att valja Jamie Pettersson Spérndli till forbundets ordforande, tillika styrelsens ordférande for en 

tid av tva ar. 

b) Val av vice förbundsordförande, tillika styrelsens vice ordförande, for en tid av tva ar. 

Frank Berglund, mötesordförande, presenterade återigen valberedningens förslag, Daniel Kåreda. 

Förbundsmötet beslutade 

Att välja Daniel Kåreda till förbundets vice ordförande, tillika styrelsens vice ordförande för en tid 

av två år. : 

c) Val av tva férbundsstyrelseledamoter for en tid av fyra ar. . 

Frank Berglund, métesordférande, presenterade. återigen valberedningens förslag, Er ibe. Orjes och | 

Jennie Gustafsson, i as | 

Förbundsmötet beslutade : er 

Att välja Erika Örjes och Jennie Gustafsson till ledamöter för en tidav fyra dr. : | 

d) Val av tre förbundsstyrelseledamöter för en tid av två år | 

Frank Berglund, mötesordförande, presenterade återigen valberedningens förslag, Markus Ahlgren, 

Karl Kalin och Karolin Holmberg. 

Förbundsmötet beslutade | 

Att välja Markus Ahlgren, Karl Kalin och Karolin Holmberg för en tid av två år. 

e) Val av revisorer och suppleanter, alternativt revisionsbolag Ae 

Frank Berglund, mötesordförande, presenterade Aterigen valberedningens for: slag, Madeleine Beijer 

och Tommy Nilsson, Revideco AB. : eae ae a eh 6 / / 

Förbundsmötet beslutade ms 

Att välja Madeleine Beijer och Tommy Nilsson, Revideco AB till revisorer/revisionsbolag. E A 

Db 
f) Val av valberedning ~ 
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Forbundsstyrelsen.nominerar Emelie Petterson, ordförande, samt ledamöter, Alexander Sövgren, 

Jenny Claesson och Elias Dellrup till valberedning. 

Förbundsmötet beslutade 

Att välja Emelie Pettersson, ordförande, samt ledamöter, Alexander Sövgren, Jenny Claesson, Isak 

Betzholtz och: Elias Dellrup till valberedning för två år. 

g): Val-av disciplinnämnd 

Patrik Bengtsson, or dforande, ‘samt tlédamöter Asa Edlund och Thomas Claesson kandiderade till 

disciplinnamnden: :   
For bundsmotet beslutade: 

Att välja Patrik Bengtsson. or dför ände; samt ledamöter Åsa Edlund och Thomas Claesson till 

disciplinnämnden. | 

h) Beslut om att delegera val av ombud till RF/SISU-stamman samt erforderligt antal 

suppleanter fér dessa till forbundsstyrelsen 

Förbundsmötet beslutade ; | 

Att delegera ombud till RF/SISU-stämman samt erforderligt antal suppleanter för dessa till 

förbundsstyrelsen | 

15. Avslutning 

Jamie Roshage Sporndli, forbundsordférande, gav ett avslutande anförande och avtackade | 

mötespresidiet samt förbundsstyrelsen. | 

| Frank Berglund, mötesordförande, lämnade över ordförandeklubban till Jamie Roshage Spörndli, 

ordförande,.som förklarade förbundsmötet 2022-04-23 avslutat klockan 16.35. 

aus 

tye BR AA Elin Hansson 7 a Lf) Frank Berglund Elias Dellrup | 

Mötesordförande Mötessekreterare Mötesordförande | if /| if 

Lvs Pw 
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