
   
  

    
  

Protokoll SöIBF Årsmöte 2021 
 
 

Plats: Teams  
Datum: Torsdagen den 17 juni 2021 
 
 
§ 1.  Årsmötets öppnande.  

Stefan Johansson hälsade alla välkomna. 
 

§ 2.  Upprop av ombud, fastställande av röstlängd.  
Närvarande föreningar:  
FBC Nyköping, IFK Gnesta, IFK Mariefred, Katrineholms IBF, 
Mesta IBK, Onyx IBK, Onyx IBS, Telge SIBK, Torshälla IBK, Trosa 
Edanö IBK, Ekbackskyrkans IBK, Hölö Mörkö IF, IK Standard och 
Strängnäs IBK 

 
§ 3.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 
 Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
 
§ 4.  Fastställande av dagordning 
 Mötet godkände utlysandet. 
 
§ 5.  Val av ordförande för mötet.  
 Stefan Johansson valdes till ordförande för mötet. 
 
§ 6.  Val av sekreterare för mötet.  
 Anna Karlsson valdes som sekreterarare för mötet. 

 
§ 7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal 
rösträknare 
Petra Andersson och Lennart Kisswani valdes att justera 
protokollet. 

 
§ 8.  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.  

a. Verksamhetsberättelsen godkändes.  
b. Förvaltningsberättelsen godkändes. 
c. Revisorns berättelse lästes upp och godkändes. 

 
§ 9.  Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltnings. 
 Årsmötet beviljades ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 



   
  

§ 10.  Behandling av styrelsens förslag och motioner som getts in i 
den ordning som sägs i andra kap §13 

 
 A. Styrelsens förslag 

1. Införande av en värvningspolicy. 
Årsmötet godkände värvningspolicyn. 

  2. Ny turordningslista för valberedningen. 
  Årsmötet godkände turordningslistan. 
 
 B. Inkomna motioner 
 1. Trosa Edanö IBK:s motion angående att införa registerutdrag 

på distriktsdomarna. 
Årsmötet godkände motionen. 

  
§ 11  Behandling av förslag till verksamhetsplan och ekonomisk 

plan för kommande verksamhetsperiod 
Årsmötet godkände verksamhetsplanen för 2021/2022. 

 Årsmötet godkände budgeten för räkenskapsåret 2021/2022. 
  

 
§ 12. Val av två ledamöter för en tid av två år: 
 Sara Edlund 2 år. 
 Vakans på Ledamot nr 2. 
 
 Val av två Suppleanter för en tid av ett år: 
 Peter Lifvenhage 1 år. 
 Vakans på suppleant nr 2. 
 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fylla de vakanta platserna. 
  
§ 13.  Val av (minst en) revisor och personlig suppleant med 

uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning 
inom SÖIBF för en tid av ett år. 
Arne Lundberg valdes för en tid av ett år. 

 
§ 14.  Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en 

tid av ett år 
Torshälla IBK (sammankallande) samt Malmköping IBF och 
Nykvarns IF/IBF Ungdom. Två personer ska utses i varje klubb 
och presenteras senast 31/12 2021. 

 
§ 15.  Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter 

till SIBF årsmöte 
Delegeras till styrelsen.   

   
§ 16 Beslut om val av ombud och erforderliga antal suppleanter 

till Södermanlands idrottsförbunds årsmöte. 
Delegeras till styrelsen.  



   
  

§ 17.  Årsmötet avslutades 
 Ordförande Stefan Johansson avslutar mötet. 
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Mötets Ordförande   Sekreterare 
Stefan Johansson   Anna Karlsson 
 
 
_________________________  _____________________________ 
 
Justerare:    Justerare: 
Petra Andersson   Lennart Kisswani  
 
 
_________________________  _____________________________ 


