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Representanter för föreningar anslutna till Stockholms Friidrottsförbund, 

08fri., inbjuds till Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte 
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Kaffe/te och macka serveras från kl. 17.30. 

 

O.s.a. senast 26/11 till lena.bjork@08fri.se. Anmälan är viktig för 

planering av möteslokal och förtäring, kom ihåg att ange behov av 

eventuell specialkost.  

 

OBS! Innan mötet startar ska föreningen på plats i Sätra Friidrottshall inge 

fullmakt för sitt/sina ombud. Det görs genom att fylla i bifogad 

fullmaktsblankett, som ska undertecknas av föreningens firmatecknare. 

Under mötet är det endast ombud som har rösträtt. Varje ombud har enligt 

stadgarna en röst. Rösträtten får inte överlåtas. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för 

SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen 

till SDF-mötet. 
 

Välkommen! 
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Årsmöteshandlingar 
 

 

Årsmöteshandlingar kungörs digitalt på 08fri.s hemsida: 

http://08fri.se/info/arsmoteshandlingar 

 

 

Årsmöteshandlingarna består av följande dokument:  
 

A. Årsberättelse inkl. bokslut 2020/21  

B. Verksamhetsplan 2021/22 

C. Övriga handlingar (detta dokument) 

 

Detta dokument, Övriga handlingar, innehåller följande information: 

1. Ombudsblankett (fullmakt) 

2. Föredragningslista 

3. Röstlängd 

4. Förslag på arbetsordning för mötet 

5. Styrelsens förslag 

i.Nya stadgar inklusive ändring av räkenskapsår 

ii.Parkstafett 

6. Motioner 
i.Åldersklasser UDM 

ii.Införande av årets 08-tränare och 08-ledare 

iii.Förändring av kriterier för Årets ungdomsledare 

iv.Utveckling av en ”inte tappa tonåringar strategi” 
7. Budget 

8. Serviceavgifter 

9. Valberedningens förslag 

10. Representation på SFIF:s årsmöte 2022  

http://08fri.se/info/arsmoteshandlingar
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För vår medlem 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

att vid Stockholm Friidrottsförbunds årsmöte 

torsdagen den 2 december 2021 klockan 18.30 

föra vår talan och utöva vår rösträtt. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den ___/___ 2021 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Förening 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Underskrift av föreningens firmatecknare 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

  



Föredragningslista vid Stockholms Friidrottsförbunds årsmöte 

Torsdagen den 2 december 2021, klockan 18.30 i Sätra Friidrottshall. 
(Representanter från Gotlands Friidrottsförbund och dess föreningar kommer att delta digitalt) 

 

1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd. 

 

2. Val av mötesordförande. 

 

3. Val av protokollssekreterare. 

 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

 

5. Val av två rösträknare. 

 

6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver. 

 

7. Fastställande av arbetsordning för mötet 

 

8. Fastställande av föredragningslista för mötet 

 

9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret 
a) Verksamhetsberättelse 

b) Förvaltningsberättelse 

c) Revisorernas berättelse 

 
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller 

förlust 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning 

 

12. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande 

verksamhetsår: 
a) Styrelsens förslag I 
     - Nya stadgar inklusive namnändring och ändring av räkenskapsår 

     - Förslag till införandebeslut gällande ändrat räkenskapsår 

     - Förslag om omedelbart ikraftträdande av stadgarna i de delar som berör val 
b) Verksamhetsplan  

c) Styrelsens förslag II 
     - Parkstafett 
d) Motioner 

     - Åldersklasser UDM (Huddinge AIS) 

     - Införande av årets 08-tränare och 08-ledare (IFK Lidingö) 

     - Förändring av kriterier för Årets ungdomsledare (IFK Lidingö) 

     - Utveckling av en ”inte tappa tonåringar strategi” (IFK Lidingö) 

e) Budget 

 

13. Fastställande av serviceavgift till förbundet 

 

14. Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år 

 

15. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter 

 

16. Val av erforderligt antal övriga styrelseledamöter för en tid av två år 

 

17. Beslut om att på ett år utse revisor med personlig ersättare, med uppgift att granska 

räkenskaper och förvaltning.  

 

18. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 



19. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska Friidrottsförbundets 

förbundsårsmöte, varvid båda könen ska vara representerade. 

 

20. Beslut om val av ombud till RF-SISU Stockholms årsmöte 2022 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Förslag på arbetsordning vid Stockholms Friidrottsförbund årsmöte  

2 december 2021 

 

1. Yttrande- och förslagsrätt.  
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer, förutom röstberättigade ombud, styrelsens 

ledamöter (inklusive verksamhetschef), ledamot av valberedningen (i ärenden som 

valberedningen berett) och revisorerna (i ärenden som revisorerna berett). Yttranderätt 

tillkommer SFIF:s representant, SDF:s arbetstagare, representanter från Gotlands 

Friidrottsförbund och dess föreningar samt med mötets enhälliga samtycke annan 

närvarande.  

 

2. Begära ordet – lämna förslag  
För att begära ordet räcks handen upp. Mötesordföranden noterar den anmälda talaren 

på talarlistan. Personer som yttrar sig för första gången i en debatt ges företräde framför 

personer som redan talat. Samtliga förslag, s k yrkanden, som Årsmötet ska behandla 

måste lämnas in skriftligen och formuleras som förslag till beslut (utom vid 

ordningsfråga, se nedan). Alla yrkanden/förslag på Årsmötet protokollförs. Styrelsens 

förslag är alltid huvudförslag.  

 

3. Rösträtt  
Endast röstberättigade ombud som finns med på den av Årsmötet fastställda röstlängden 

har rösträtt. Röstlängden fastställs i början av mötet och kan senare under mötet 

justeras.  

 

4. Omröstning  
När debatten är avslutad frågar mötesordföranden om Årsmötet är redo att gå till beslut. 

Ordföranden redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken 

ordning de ska behandlas (=propositionsordning).  

 

Beslut fattas med acklamation (muntliga ja-rop – dvs man ska inte ropa nej, utan säg ja 

till det förslag som önskas bifallas). Ordföranden bedömer vilket av förslagen som har 

fått majoritet (exv ”jag finner bifall för styrelsens förslag”), och bekräftar beslutet med 

ett klubbslag. Votering kan begäras.  

  

Om något av ombuden vill ha en ännu mer noggrann bedömning av omröstningen kan 

denne begära röstgranskning. Då avges rösterna efter upprop från den justerade 

röstlängden.  

 

5. Sakupplysning  
Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig upplysning att tillföra debatten, 

eller vill rätta till felaktighet som används i debatten. Sakupplysning ska motiveras för 

ordföranden och bryter talarlistan. Upplysningen får ej innehålla någon argumentation. 

Ordföranden beslutar om sakupplysningen beviljas.  

 

6. Replik  
När någon blir medvetet misstolkad eller personligt tilltalad i en debatt kan denne 

begära replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar. 

Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter replik kan ordföranden bevilja 

kontrareplik, enligt samma princip som för replik.  

 

 



7. Ordningsfråga  
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar 

mellan ombuden, åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. 

Ordningsfrågor bryter talarlistan. Som regel kräver inte ordningsfråga skriftligt yrkande, 

om inte ordföranden begär det.  

 

8. Streck i debatten  
Streck i debatten kan föreslås av något av ombuden eller ordföranden. Årsmötet beslutar 

om streck i debatten ska sättas, efter fråga från ordföranden. Då streck i debatten sätts, 

sätter de som önskar tala upp sig på talarlistan. När strecket är satt kan ingen ytterligare 

sätta upp sig på talarlistan. Innan debatten går vidare redovisar ordföranden de yrkanden 

(förslag till beslut) som har inkommit. Yrkanden får inte göras efter att streck i debatten 

har satts.  

 

9. Reservation  
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att 

beslutet fattats. Reservationen ska skriftligen lämnas till mötesordföranden, senast vid 

Årsmötets avslutande. Reservationer protokollförs.  

 

10. Sluten omröstning vid personval  
Om det vid personval finns fler kandidater än platser kan Årsmötet eller ordföranden 

besluta att sluten omröstning ska tillämpas. Röstsedeln ska innehålla det antal namn 

som valet avser. Röstetalen för varje kandidat protokollförs.  

 

12. Ev Redaktionskommitté  
Årsmötet kan, om så anses erforderligt, utse en redaktionskommitté med uppgiften att 

skriva ett uttalande från mötet samt att i fall när det råder oenighet kring en skrivning i 

ett förslag, skriva fram ett förslag/kompromissförslag att enas kring.  



Styrelseförslag: Nya stadgar inklusive ändring av 

räkenskapsår 

 
På Svenska Friidrottsförbundets (SFIF:s) årsmöte 2020 fattades beslut om en ny 

regional organisation, som ska införas från den 1 januari 2022. Härvid ska dagens 23 

distrikt minskas till nio. För Stockholms del innebär det att vi från den 1 januari 2022 

ska slås samman med Gotland och bilda ”Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund”. 

En arbetsgrupp bestående av medlemmar från Stockholms Friidrottsförbund, Gotlands 

Friidrottsförbund samt representant från SFIF har gått igenom 

sammanslagningsprocessen som kommer att ske enligt följande: 

- Det gemensamma förbundet, Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund, kommer att 

verka under Stockholms Friidrottsförbunds organisationsnummer. I praktiken ändrar 

alltså Stockholms Friidrottsförbund namn till Gotlands och Stockholms Friidrotts-

förbund per 1 januari 2022 och Gotlandsföreningarna blir medlemmar per samma 

datum. Serviceavgifterna kommer att följa den modell Stockholm har tillämpat.  

- Gotlandsföreningarna inkluderas i det uppdrag som Stockholms verksamhetschef har i 

dag.  

För att kunna arbeta i enlighet med den nya regionala organisationen behöver årsmötet 

fatta beslut om nya stadgar (se utkast nedan), som tar hänsyn till de förändringar den 

nya regionala organisationen innebär. 

De stadgar styrelsen nu föreslår är därför skrivna i detta namn.  

Stadgeförslaget är framtaget utifrån SFIF:s distriktsmall, som antogs på deras årsmöte 

2021. Mallen föreslår att kalenderår ska tillämpas som räkenskapsår, vilket alla andra 

distrikt redan sedan tidigare arbetar utifrån. I mallen tydliggörs också de nya distriktens 

uppdrag. Stadgeförslaget är därför skrivet med detta som utgångspunkt. 

 

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att styrelsen föreslår årsmötet att besluta om 

• Fastställande av stadgar enligt förslaget, inklusive namnbyte till Gotlands och 

Stockholms Friidrottsförbund per 1 januari 2022 och ändring av räkenskapsår. 

 

 

Om årsmötet fattar beslut enligt styrelsens stadgeförslag föreslår styrelsen årsmötet att 

som en följd av detta fatta följande införandebeslut: 

 

• Förlänga innevarande räkenskapsår så att det sträcker sig från den 1 oktober 

2021 till 31 december 2022, så att distriktet därefter kan tillämpa kalenderår som 

räkenskapsår. 

 

• Omedelbart låta stadgarna träda i kraft i de val till styrelse och valberedning som 

ska genomföras senare under årsmötet och således välja in representation från 

Gotland redan nu. 

 

Fattas beslut enligt ovan innebär det att nästa årsmöte i Gotlands och Stockholms 

Friidrottsförbund kommer att genomföras 2023 på tidpunkt som infaller före ordinarie 

förbundsårsmöte i SFIF.  



 
 
Förslag på stadgar för Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund 
Organisationsnummer 802004–5673 
 
 
Antagna vid årsmöte 2021-12-02, att gälla från och med den 1 januari 2022 
 
 
Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 
 1 § Ändamål och uppgifter 2 
 2 § Sammansättning 2 
 3 § Verksamhetsområde 2 
 4 § Stadgar 2 
 5 § Beslutande organ 2 
 6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 2 
 7 § Sammansättning av styrelse m m 2 
 8 § Firmateckning 2 
 9 § Skiljeklausul 2 
              10 §  Upplösning av SDF 
 
Kap 2 SDF-ÅRSMÖTET 
 1 § Tidpunkt och kallelse 3 
 2 § Förslag till ärenden att behandlas SDF-årsmötet 3 
 3 § Sammansättning och beslutsförhet 3 
 4 § Rösträtt 3 
 5 § Yttrande och förslagsrätt m m 3 
 6 § Ärenden vid SDF-årsmötet 4 
 7 § Valbarhet 4 
 8 § Extra SDF-årsmöte 4 
            10 § Beslut och omröstning 5 
            11 § Ikraftträdande 5 
 
Kap 3 VALBEREDNINGEN 
 1 § Sammansättning m m 5 
 2 § Åligganden 5 
 3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-årsmötet 5 
 
Kap 4 REVISORER OCH REVISION 
 1 § Revisorer och revision 6 
 
Kap 5 SDF-STYRELSEN 
 1 § Sammansättning  6 
 2 § Åligganden 6 
 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning 7 
 4 § Överlåtelse av beslutanderätten 7 
 5 § Utskott, kommittéer och andra underorgan 7 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
STADGAR FÖR GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND 
  
Antagna vid årsmöte 2021-12-02, att gälla från och med den 1 januari 2022. 

 

1 Kap Allmänna bestämmelser 

1 §   Ändamål och uppgifter 

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund (SDF) ska, enligt dessa stadgar och Svenska 
Friidrottsförbundets (SFIF) stadgar, såsom SFIF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta 
förbunds ändamål och uppgifter. 

2 §   Sammansättning 

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbund (SDF) omfattar de föreningar som är medlemmar i 
SFIF, och som har sitt säte inom SDF:s geografiska område. 

3 §   Verksamhetsområde 

Gotlands och Stockholms Friidrottsförbunds verksamhet utövas inom det geografiska område 
som anges i 6 kap. 2 § SFIF:s stadgar. 

4 §   Stadgar 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-årsmöte och ska godkännas av 
Svenska Friidrottsförbundet. 

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

5 §   Beslutande organ 

SDF:s beslutande organ är SDF-årsmötet, extra SDF-årsmöte och SDF-styrelsen.  

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av specifika verksamheter inom 
SDF-styrelsens arbetsområde. 

6 §   Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med 
den 31 december. 

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-årsmötet t.o.m. påföljande ordinarie årsmöte. 

7 §   Sammansättning av styrelse m.m. 

SDF:s styrelse och valberedning ska bestå av kvinnor och män. 

SDF ska verka för att vardera könet ska vara representerat med minst 40 procent i styrelser, 
valberedning, kommittéer och andra organ samt att olika åldersgrupper blir representerade. 
 
För ytterligare detaljer om styrelsens sammansättning, se kapitel 5 § 1. 

8 §   Firmateckning 

SDF:s firma tecknas av SDF-styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

9 §   Skiljeklausul 

Talan i tvist, som rör den idrottsliga verksamheten, där parterna är enskild medlem i förening, 
funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan 
tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, 
avgöras enligt av RF fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.  



10 §   Upplösning av SDF 

Efter beslut av SFIF kan SDF-årsmöte upplösa SDF genom beslut härom med enkel majoritet. I 
beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska användas till bestämt 
friidrottsfrämjande ändamål. 

 

2 Kap SDF-årsmötet  

1 §   Tidpunkt och kallelse 

SDF-årsmötet, som är SDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före ordinarie 
förbundsårsmöte i SFIF på dag som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på 
dag när berört RF/SISU-distrikts stämma pågår. 

Styrelsen ska, senast två månader före mötet, med angivande av tid och plats kalla till SDF-
årsmöte på SDF:s och SFIF:s hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade 
föreningar.    

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på SDF:s hemsida offentliggöra förslag till 
föredragningslista för årsmötet, röstlängdsunderlag framtaget av SFIF, verksamhetsberättelse, 
årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt 
styrelsens förslag och inkomna motioner till årsmötet, med styrelsens yttrande. 

2 §   Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-årsmötet 

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-årsmötet ska vara SDF-styrelsen tillhanda senast 
sex veckor före mötet 

Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande röstberättigad förening samt röstberättigad 
medlem i sådan förening. Motion från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening 
tillsammans med dess yttrande. 

3 §   Sammansättning och beslutsförhet 

SDF-årsmöte består av ombud för föreningar inom distriktet. Förenings ombud ska vara 
röstberättigad medlem i föreningen. 

Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen eller 
SDF:s valberedning. SDF-årsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i 
vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. 

4 §   Rösträtt 

Rösträtten vid SDF-årsmöte bestäms genom röstlängdsunderlag som har upprättats av SFIF.  

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina 
stadgeenliga förpliktelser mot SFIF samt de förpliktelser som har bestämts av SDF-årsmötet. 
Röstlängdsunderlaget gäller oförändrat till dess nytt underlag har tillställts SDF.  

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver erhåller de föreningar som enligt 3 kap. 2 § i 
SFIF:s stadgar uppnått SM-poäng tilläggsröster enligt följande: de tio föreningar som har det 
högsta poängtalet får fyra tilläggsröster, de därpå följande tio får tre tilläggsröster, de därpå 
följande tio får två tilläggsröster och övriga en tilläggsröst. 

Förenings röstetal får inte överstiga 1/3 av antalet röstberättigade vid SDF-årsmötet. 

Förening ska inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Varje ombud har en röst. 
Rösträtten får inte överlåtas. 

5 §  Yttrande- och förslagsrätt m.m. 

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-årsmöte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av SDF-
styrelsen och motionär beträffande egen motion. SDF:s revisorer har yttrande- och förslagsrätt i 
ärenden de berett, och valberedningens ledamöter i ärenden som rör valberedningens arbete.  

Yttranderätt tillkommer RF:s, SISU Idrottsutbildarnas, SFIF:s och RF/SISU-distrikts 
representanter, SDF:s arbetstagare och med mötets samtycke annan närvarande.  



6 §   Ärenden vid SDF-årsmötet 

SDF-årsmötets förhandlingar öppnas av SDF-ordföranden eller vid förhinder av vice 
ordföranden. 

Vid SDF-årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet på grundval av det röstlängdsunderlag som SFIF har 
upprättat för SDF. 

2. Val av mötesordförande. 

3. Val av protokollssekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll. 

5. Val av två rösträknare. 

6. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver. 

7. Fastställande av föredragningslista för mötet samt i förekommande fall fastställande av 
arbetsordning för mötet. 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning (årsbokslut). 

9. Revisorernas berättelser. 

10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet. 

11. Styrelsens förslag samt inkomna motioner. 

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för innevarande 
verksamhetsår. 

13. Fastställande av eventuell årsavgift/serviceavgift för föreningarna till SDF för kommande 
verksamhetsår. 

14. Val av SDF-ordförande, tillika SDF-styrelsens ordförande, för en tid av ett år. 

15. Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 

16.  Val av en revisor med personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år. 

17. Val av ordförande och två till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

18. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SFIF:s förbundsårsmöte, 
varvid båda könen ska vara representerade. 

19.  Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till berört RF/SISU-distriktens 

stämma. 

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan väsentlig betydelse för SDF eller dess föreningar 
får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-årsmötet. 

7 §  Valbarhet 

Valbar är varje person som är röstberättigad medlem i till SDF ansluten förening.  

Ledamot av SDF-styrelsen får inte vara revisor eller revisorssuppleant eller ledamot i 
valberedningen.  

Arbetstagare hos SDF eller hos SFIF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller 
valberedningen. Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller 
revisorssuppleant. 

8 §  Extra SDF-årsmöte  

SDF-styrelsen kan kalla medlemmarna till extra SDF-årsmöte. 

SDF-styrelsen är skyldig att kalla till extra SDF-årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av 
röstberättigade föreningar inom distriktet begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen 
och innehålla skälen för begäran. 

När SDF-styrelsen mottagit en begäran om extra SDF-årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till 
sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till 
föredragningslista och övriga möteshandlingar för extra SDF-årsmöte ska tillställas 
röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet, eller inom samma tid hållas tillgängliga 
på SDF:s hemsida. 

Underlåter SDF-styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort framställningen utfärda 
kallelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra SDF-årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 



Extra SDF-årsmöte får inte äga rum under tid då SFIF:s förbundsmöte eller de berörda 
RF/SISU-distriktens stämmor pågår. 

9 §  Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). 

Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 
röster.  

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet 
avgivna röster. 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet. 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 
vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

10 §   Ikraftträdande 

Beslut fattade av SDF-årsmöte eller extra SDF-årsmöte gäller från mötets avslutande om inte 
annat bestäms. 

 

3 Kap Valberedningen 

1 §   Sammansättning m.m. 

Valberedningen ska bestå av ordförande samt 2 – 3 övriga ledamöter valda av SDF-årsmötet, 
där båda könen ska vara representerade. I valberedningen ska det ingå representanter från 
såväl Gotland som Stockholm. 

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare 

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. 

2 §   Åligganden 

Valberedningen ska bereda valen inför SDF-årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande följa 
SDF-styrelsens och revisorernas arbete. 

I valberedningens uppdrag ingår att 

• senast tre månader före SDF-årsmötet fråga dem vilkas mandattid utgår om de önskar 
kandidera för kommande mandatperiod, och 

• senast två månader före SDF-årsmötet, meddela röstberättigade föreningar vilka som 
står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval samt begära in förslag på 
kandidater, och 

• senast två veckor före SDF-årsmötet skriftligen meddela röstberättigade föreningar 
samt ange på SDF:s hemsida sitt förslag beträffande varje val som beretts enligt 2 kap. 
6 § samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen. 

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom 
om. 

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter SDF-årsmötet ska protokollet överlämnas 
till SDF-styrelsen. 

3 §   Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid SDF-årsmötet 

Röstberättigade föreningar har rätt att, senast sex veckor före SDF-årsmötet till valberedningen 
avge förslag på personer för val enligt 2 kap. 6 §. 

Kandidatnomineringen vid SDF-årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till 
nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud 
har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid 



mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är 
villig att åta sig uppdraget. 

 

4 Kap Revisorer och revision 

1 §   Revisorer och revision 

SDF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av vald revisor.  

Ansvarig revisor har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, förbundsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före 
SDF-årsmötet och ska, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före årsmötet. 

 

5 Kap SDF-styrelsen 

1 §  Sammansättning 

SDF-styrelsen består av ordförande samt 5 - 8 övriga ledamöter valda av SDF-årsmötet. 
Styrelsen ska bestå av kvinnor och män där vardera könet bör vara representerat med minst 40 
procent. Vidare ska styrelsen bestå av representanter från Gotland och Stockholm. Om något 
av distrikten endast har en representant i styrelsen ska personlig suppleant utses. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 

SDF-styrelsen får utse adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.  

2 §  Åligganden 

SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-årsmöte inte är samlat. 

SDF-styrelsen ska ha följande administrativa basuppgifter: 

1. Bedriva sin verksamhet i enlighet med SFIF:s stadgar samt enligt dessa stadgar. 

2. Verkställa SDF-årsmötets beslut. 

3. Handha friidrotten i distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för dess 
utveckling samt i övrigt tillvarata dess intressen. 

4. Företräda friidrotten i samarbete med myndigheter och organisationer i distriktet. 

5. Förvalta SDF:s tillgångar. 

6. Bereda ärenden som ska föreläggas SDF-årsmötet. 

7. Förelägga SDF-årsmötet förslag till SDF:s verksamhetsplan och ekonomisk plan. 

8. Avge stadgeenliga rapporter samt tillhandahålla Riksidrottsstyrelsen (RS), 
Riksidrottsnämnden (RIN), SFIF, RF/SISU-distriktsstyrelse begärda upplysningar och 
yttrande. 

9. Bestämma om organisationen av SDF:s kansli samt i förekommande fall anställa SDF:s 
arbetstagare.  

10. Föra protokoll och ansvara för SDF:s ekonomi samt sköta övriga löpande ärenden. 

 

Härutöver ska SDF-styrelsen ha följande operativa basuppgifter. 

  

1. Utbildning av tränare och ledare 

- Genomföra utbildning av tränare, ledare och funktionärer 

- Informera och stödja föreningar kring utbildningar samt samverka med RF/SISU, 

Riksidrottsgymnasium (RIG) och Prestationscenter (PC) 

2. Samarbete och erfarenhetsutbyte 

- Organisera möten och nätverk med distriktets föreningar 

3. Tävlingar 

- Koordinera tävlingskalendern inom distriktet, tilldela distriktssanktioner 

- Svara för att det genomförs DM-tävlingar, ej obligatoriskt 

- Godkänna distriktsrekord 



4. Styrning 

- Initiera utvecklingsinsatser i enlighet med Svensk Friidrotts verksamhetsinriktning 

- Föra ut centrala beslut samt informera om centrala koncept 

 

3 §  Kallelse, beslutsförhet och omröstning 

SDF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller av minst halva antalet ledamöter. 
Den är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om 
ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning 
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. 

4 §   Överlåtelse av beslutanderätten 

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, som utses inom 
styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild 
styrelseledamot eller anställd. 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet 
underrätta SDF-styrelsen härom. 

Beslut som fattas av delegerad ska kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. 
Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsesammanträden. 

5 §  Utskott, kommittéer och andra underorgan 

SDF-styrelsen kan för verksamheten inrätta särskilda kommittéer, utskott och andra 
underliggande organ. 

SDF-styrelsen ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter 
och skyldigheter de underliggande organen har. 

  



Styrelseförslag Parkstafett 

 

Styrelsen föreslår: 

• att ett distriktsmästerskap i parkstafett införs med start säsongen 2022. 

• att Turebergsstafetten och Tureberg det första året utses som arrangör.  

• att stafetten ska bestå av 5 sträckor av varierande längd och med DM i klasserna: M/K, P/F17, 

P/F15 och P/F13 

  

Motivering 

Parkstafett är en tävlingsform där många aktiva i en klubb, i alla åldersklasser och från olika grengrupper, 

gemensamt kan samlas, tävla ihop och bygga laganda. Denna typ av stafett brukar få med sig aktiva i 

klubben som kanske inte brukar tävla så frekvent och det är en tävlingsform som bygger bredd snarare än 

elit. Svensk friidrott ska utveckla nya tävlings- och arrangemangsformer, att göra redan etablerade bra 

tävlingsformer mer attraktiva är också ett led i detta. 

Ett DM höjer status på en tävling och öppnar även upp för samarbete mellan klubbar i tex 

funktionärsfrågor. Det finns redan en etablerad arrangör i parkstafett och ett koncept vilket innebär att 

införandet av DM i parkstafett är en lågt hängande frukt att plocka. Det blir också ett av få DM som 

avgörs i såväl seniorklass som 13-årsklass under samma dag, vilket i sig kan motivera klubbar att satsa 

hårdare för att få ihop lag i de olika klasserna.  



Motion från Huddinge AIS 

 

Åldersklasser UDM 

 

På uppdrag av Huddinge AIS styrelse så lämnar vi denna motion: 
 
Till 08-Fri  
 
Huddinge den 21 okt 2021 
 
Huddinge AIS har under många år genomfört UDM i samband med 

Huddingespelen. Tyvärr så är antalet startande mycket blygsamma i många grenar 

för klasserna 16 och 17 år. Speciellt då den äldre klassen. Åldersklass 19 år har vi ju 
redan tagit bort och nu skulle det nog vara dags att slå ihop klasserna 16 och 17 år. 
Bifogar statistik för de senaste 5 åren. 
 
Arrangörsmässigt kanske spelar det kanske mindre roll då 16 och 17 år i regel tävlat 
samtidigt men det måste ju kännas bättre att även 17 åringar kan vara med och kämpa 
om UDM medaljerna i flera grenar och att startfälten blir attraktivare. Det blir ju trots 
allt även en hel del extra administrativt arbete med 2 startlistor etc 
 
Inomhus har ju detta redan tillämpats t.ex. feb 2019  

 
Ur regelboken: 
 
4. DISTRIKTSMÄSTERSKAP 4.1 Distriktsmästerskap (DM) – Allmänt 4.1.1 
DM bör genomföras varje år och resp SDF beslutar i vilka klasser och grenar som DM 
ska utlysas 
 
Huddinge AIS yrkar därför 
 

• att årsmötet beslutar att genomföra UDM 16–17 år i en åldersklass P17 resp. 
F17 (16–17 år) och med start 2022. 

 
 
Pelle Öhrland 
Huddinge AIS Friidrott 
Arrangörskommittén 
  



Bilaga till motion från Huddinge AIS 

 

 

 

 

 

  



Styrelsens svar på Huddinge AIS motion 

 

Motionären föreslår 

att genomföra UDM 16–17 år i en åldersklass P17 resp. F17 (16–17 år) och med start 

2022. 

 

Styrelsen föreslår 

bifall till motionen. 

 

Styrelsens utlåtande 

Stockholms Friidrottsförbund vill att distriktets DM-tävlingar ska vara prestigefulla och 

ha stora startfält. Tyvärr visar Huddinge AIS’ statistik att intresset från framförallt 17-

åringarna har varit på en väldigt låg nivå de senaste 5 åren och att det inom vissa grenar 

till och med inte finns några startande alls. En åtgärd för att öka startfälten är att slå ihop 

åldersklasser och ett större startfält kan kanske även medföra att prestigen för DM-

tecknet ökar.  

 

Förbundet vill också passa på att tacka Huddinge AIS för det ansvar de genom åren har 

tagit för UDM för 15–17-åringar.  



Motion 1 från IFK Lidingö Friidrott 

Införande av årets 08-tränare och 08-ledare 
 
Utmärkelser är ett sätt att uppmärksamma och stimulera de som gör något extra för distriktets 
friidrott. Men det är inte bara ett sätt att lyfta bra bedrifter utan även ett sätt att sprida goda 
exempel och för andra i distriktet att ta del av vad som görs.  
 
Inom 08 fri har vi sedan tidigare Årets ungdomsledare, vilken uppmärksammar en person som 
bidragit till utveckling av ungdomsverksamheten, vilket resulterat i till exempel goda idrottsliga 
prestationer av de aktiva eller en miljö där många ungdomar trivs och vill vara med. 
 
Vi vill komplettera detta pris med  

- Årets 08-ledare som årligen uppmärksammar insatser av föreningsledare eller 
funktionärer (exempelvis tävlingsledare eller domare).  

- Årets 08-tränare som årligen lyfter tränare som antingen bryter ny mark eller som 
med energi skapar resultat för sina adepter. 

 
De två föreslagna priserna ska var annat år tilldelas en man och var annat en kvinna baserat på 
vad de åstadkommit under de senaste två åren (dvs sedan föregående pris utdelats för 
respektive kön). Vi kan på detta sätt också utnyttja priserna för att utveckla och stimulera ökad 
jämlikhet inom Stockholms friidrotten. 
 
Motionens förslag  
Som komplement till priset Årets ungdomsledare bör förbundet även införa 

1. priskategorin Årets 08-ledare 
2. priskategorin Årets 08-tränare 

 
Vi upplåter till styrelsen inom 08-fri att arbeta fram kriterier för respektive kategori. Varje 
klubb bör årligen uppmuntras lämna fram förslag från sin klubb om lämpliga kandidater. 
 
/ IFK Lidingö Friidrott 

  



Styrelsens svar på IFK Lidingö Friidrotts motion 1 

 

Motionären föreslår 

Yrkande 1: Införa priskategorin Årets 08-ledare 

Yrkande 2: Införa priskategorin Årets 08-tränare 

 

Styrelsen föreslår 

Avslag till motionen. 

 

Styrelsen föreslår samtidigt att årsmötet ger distriktsstyrelsen i uppdrag att se över 

distriktets priser till kommande årsmöte.  

 

Styrelsens utlåtande 

Priser är ett bra sätt att uppmärksamma personer som utmärker sig genom prestation 

eller gör gedigna arbeten för friidrotten på olika sätt. Styrelsen är positiv till fler priser, 

men då krävs det från distriktets föreningar att fler nomineringar inkommer. De senaste 

åren har det inkommit väldigt få nomineringar från föreningar i distriktet. Styrelsen 

föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att se över distriktets priser till kommande 

årsmöte. 

  



Motion 2 från IFK Lidingö Friidrott 

Förändring av kriterier för Årets ungdomsledare 
 
Utmärkelser är ett sätt att uppmärksamma och stimulera de som gör något extra för distriktets 
friidrott. Men det är inte bara ett sätt att lyfta bra bedrifter utan även ett sätt att sprida goda 
exempel och för andra i distriktet att ta del av vad som görs.  
 
Inom 08 fri har vi sedan tidigare Årets ungdomsledare, vilken uppmärksammar en person som 
bidragit till utveckling av ungdomsverksamheten, vilket resulterat i till exempel goda idrottsliga 
prestationer av de aktiva eller en miljö där många ungdomar trivs och vill vara med. 
 
Förra årets tilldelades detta till en kvinna, men innan dess under de senaste fem åren har detta 
pris tilldelats fyra män och en kvinna.  
 
Alla värdiga pristagare, men vi vill att priset bättre ska stimulera ökad jämlikhet inom 
Stockholms friidrotten och föreslår att priset ska breddas och varje år tillfalla en man och en 
kvinna. 
 
Varje klubb som är medlem i 08fri ska årligen uppmanas att nominera en man och en kvinna 
till dessa priser. 
 

Motionens förslag 
1. Att priset Årets ungdomsledare i fortsättningen ska vara två priser, ett till en man och 

ett till en kvinna. 
2. Att samtliga klubbar i distriktet ska uppmanas nominera en man och en kvinna till 

dessa priser. 
 
/ IFK Lidingö Friidrott 

  



Styrelsens svar på IFK Lidingö Friidrotts motion 2 

 

Motionären föreslår 

Yrkande 1: Att priset Årets ungdomsledare i fortsättningen ska vara två priser, ett till en 

man och ett till en kvinna. 

Yrkande 2: Att samtliga klubbar i distriktet ska uppmanas nominera en man och en 

kvinna till dessa priser. 

 

Styrelsen föreslår 
- avslag till yrkande 1  

- instämma i intentionen i yrkande 2 om att uppmana föreningar att nominera till 

distriktets priser 

 

Styrelsens utlåtande 

Styrelsen anser att man genom att könsfördela priset skapar en genuskategorisering. 

Vidare har det de senaste åren inkommit väldigt få nomineringar från klubbar till årets 

ungdomsledare, vilket har gjort urvalet till pristagare svårarbetat. När pristagare till 

årets ungdomsledare beslutas behandlas kandidater oavsett genus. Juryn som utser 

priser baserar sitt beslut på kunskap och en person ska inte få ett pris på grund av att 

denne person är man eller kvinna. Priset ska gå till den person/personer, så som IFK 

Lidingö har beskrivit, som bidragit till utveckling av ungdomsverksamheten, vilket 

resulterat i till exempel goda idrottsliga prestationer av de aktiva eller en miljö där 

många ungdomar trivs och vill vara med. Vi anser att priset årets ungdomsledare 

fortsättningsvis kommer att tilldelas den person/personer som uppfyller detta krav. 

IFK Lidingö föreslår även att Styrelsen ska uppmana föreningar i distriktet att nominera 

till priset. Styrelsen uppmanar generellt föreningar att nominera till distriktets priser. 

Om det i framtiden ska instiftas flera priser så måste föreningarna nominera sin ledare 

och tränare i större utsträckning än vad som görs idag. Styrelsen hänvisar också till 

styrelsens svar med förslag på motion 1. 

  



Motion 3 från IFK Lidingö Friidrott 

Utveckling av en ”inte tappa tonåringar strategi” 
 
Det är ingen hemlighet att friidrotten tappar äldre ungdomar och upplever alltmer ökad 
konkurrens. Vi är till och en av de idrotter som tappar äldre ungdomar fortast. Vi arbetar alla i 
våra klubbar för att på bästa sätt öka attraktivitet och tillgänglighet till friidrotten. Men vissa 
initiativ kan bli bättre om vi samverkar inom distriktet både genom lärande från varandra och 
genom att kanske införa nya aktiviteter eller ny samverkan inom olika områden. 
 
Tidigare har flera av oss klubbar samverkat i olika initiativ, vilket ofta har varit positivt och 
stärkande för de involverade föreningarna. Men vi anser att det är dags för att vi inom 
Stockholms friidrott tar ett nytt gemensamt tag för att minska frånfallet av tonårsaktiva och 
möjliggöra för att vi åter får deltagarsiffror som vänder upp.  
 
I Svenska Friidrottsförbundets förslag till strategi 2025 återfinns texten: 
 

”I dag idrottar ungdomar i större grad för hälsans skull än för att bli duktiga på 
en sport och tävla. Föreningsidrotten uppfattas som en miljö för 
tävlingsintresserade och ungdomar som tränar för motionen söker sig till privata 
alternativ eller sköter träningen helt själva. Ungdomar vill också ha större 
möjlighet att påverka den egna träningen. Om även nya målgrupper ska nå 
friidrotten måste även träningsformerna utvecklas.  
 
2025 är föreningsträningen mycket mer flexibel och kan i högre grad behålla och 
attrahera ungdomar. Föreningarna erbjuder större flexibilitet i upplägg och 
miljöer där unga kan delta utifrån egna behov. Svensk Friidrott utvecklar nya 
träningskoncept som motiverar fler ungdomar att fortsätta med friidrott.” 

 
Vi vill att Stockholms Friidrott utvecklar en strategi som hjälper distriktet och dess klubbar att 
bättre värna om tonåringar med målsättningen att friidrott i Stockholm ska till 2025 vara bäst i 
Sverige på att möta behov och intresse från friidrottsintresserade tonåringar. Detta ska i sin tur 
även kunna bekräftas av deltagarstatistik. De grenskolor som 08-fri startat är ett mycket positiv 
initiativ som vi ser mycket väl kan vara en del och kanske även en betydande del i en framtida 
helhet. 
 
För att denna på ett bra sätt ska kunna möta tonåringar och förstå deras situation föreslår vi 
att processen stöttas av en referensgrupp bestående av ungdomar från olika föreningar i 
distriktet. Vi kan på detta sätt än bättre förstå hur och på vilket sätt olika angreppssätt och 
aktiviteter kan skapa framgång. 
  
Motionens förslag: 
Skapa en referensgrupp bestående av ungdomar från olika föreningar i distriktet som ger stöd 
åt förbundets satsning att få fler tonåringar att fortsätta friidrotta genom tonåren. 
 
/ IFK Lidingö Friidrott 

  



Styrelsens svar på IFK Lidingö Friidrotts motion 3 

 

Motionären föreslår 

Skapa en referensgrupp bestående av ungdomar från olika föreningar i distriktet som ger 

stöd åt förbundets satsning att få fler tonåringar att fortsätta med friidrott genom 

tonåren. 

 

Styrelsen föreslår  

Bifall till motionen 

 

Styrelsens utlåtande 

Förbundsstyrelsen håller med IFK Lidingö om att vi måste satsa på ungdomarna och att 

försöka få dem att stanna kvar inom friidrotten på olika sätt. Förbundsstyrelsen har för 

avsikt att se över möjligheterna om att starta ett råd för ungdomar. Styrelsen har också 

som ambition att involvera ungdomar i distriktets övriga kommittéer. 

 

Ungdoms- och juniorkommittén har startat upp grenskolor och vid avslutad grenskola 

finns chans för feedback och kommentarer, vilket ansvarsgruppen tar med sig i vidare 

arbete och utveckling med grenskolan. Ungdoms- och juniorkommittén kommer även 

att använda denna motion som inspiration för att involvera och arbeta vidare med att 

utveckla friidrotten i denna ålderskategori, och se detta som ett prioriteringsområde.   
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08fri. 
 

 

Förslag serviceavgifter 2021/22 
 

Styrelsen föreslår 

 

att föreningarnas serviceavgifter till (Gotlands och) Stockholms 

Friidrottsförbund för 2021/22 bygger på antalet erhållna röster på 

distriktsförbundets årsmöte med belopp enligt nedan. 

 

 

Arenaföreningar 

1 + 4 röster   13 000 kronor 

 

1 + 3 röster   9 000 kronor 

 

1 + 2 röster   5 000 kronor 

 

1 + 1 röster   3 000 kronor 

 

1 röst   2 500 kronor 

 

Övriga föreningar 

1 röst   1 500 kronor 

 

 

 

Rösträtten vid distriktets årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättas av Svenska 

Friidrottsförbundet (SFIF). 

 

1 röst förening som fullgjort stadgeenliga förpliktelser mot SFIF och  

distriktet. 

 

Tilläggsröst erhåller förening, som i enlighet med 3 kap. 18 § i SFIF:s stadgar, uppnått 

SM-poäng under 2021 enligt 

 

4 tilläggsröster förening som uppnått SM-poängtal som innebär att de tillhör de tio 

främsta föreningarna i landet 

3       ” förening som uppnått SM-poängtal som innebär att föreningen ligger  

 på plats 11 – 20 i landet 

2       ” förening som uppnått SM-poängtal som innebär att föreningen ligger 

 på plats 21–30 i landet 

1       ” förening som uppnått SM-poängtal som innebär att föreningen ligger 

 på plats 31 och uppåt i landet 
 

 

 

 
 

 



Valberedningens förslag inför årsmötet ser ut som följer: 

 

Ordförande: Marianne Mæhle Schmidt, omval 1 år 

Ledamöter:   Niklas Dussinus Wahlby, omval 2 år 

                    Mats Röhr, omval 2 år 

                    Björn Garvén*, nyval 2 år 

  Hannes Gidlöf, omval 1 år* 

Revisor:   Kent Gerhardsson, omval 1 år 

Revisorssuppleant:  Jörgen Silén, omval 1 år 

 

Björn Garvén kommer från Gotland och är föreslagen utifrån det styrelseförslag 

årsmötet har att fatta beslut om gällande nya stadgar med ett tillhörande förslag om ett 

införandebeslut som innebär att stadgarna avseende val direkt ska träda i kraft. Om så 

sker och Björn blir den enda representanten från Gotland som väljs in i styrelsen ska 

även en personlig suppleant till Björn väljas. Där föreslås Ann-Louise Almgren. 

Att Hannes Gidlöf endast är föreslagen för omval på ett år är för att det på nästa årsmöte 

ska vara möjligt att ta ställning till om styrelsen utöver ordförande ska bestå av sex eller 

åtta ledamöter. Detta då distriktet vid denna tidpunkt bör ha en bättre uppfattning om 

vilka krav den nya organisationen ställer.   

Inga ytterligare nomineringar utöver ovanstående förslag har inkommit till 

valberedningen. 

Åsa Cumlin, Bo Wikmark och Sara Wilkinson har ett år kvar på sina mandatperioder 

som ledamöter. 

08fri.s valberedning består av Helene Bourdin (ordförande), Lars Hagström och Rasmus 

Olofsson. 
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Röster till Svensk Friidrotts förbundsårsmöte 2022,  

valberedningens förslag (baserat på 25 röster) 

 
 

 

Sammanställning     

Hässelby 5    

Spårvägen 4    

Tureberg                     

Hammarby 

4 

3    

Täby IS 2    

Huddinge 1    

Lidingö, IFK 1    

Bromma 1    

      

Distriktsstyrelsen 4    

      

En eventuell extraröst tillfaller 

Hässelby.   

Vid minskat antal röster fråntas Hammarby 1 

röst 
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