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Stockholm den 22 februari 2023 

 

 

Årsmöte 
 

Representanter för Gotland och Stockholms föreningar inbjuds till Gotland 

och Stockholm Friidrottsförbunds årsmöte onsdagen 8-mars 2023. 
 

 

 

När: Onsdagen den 8-mars 2023, kl18:30 

Plats: Sätra Friidrottshall  

 

 

O.s.a. senast 1-mars 2023 till bo.wikmark@08fri.se. Anmälan är viktig för 

planering av möteslokal.  

 

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.  

  

För föreningar med hemvist på Gotland ska ordförande för föreningen 

anmäla vilket/vilka ombud föreningen har utsett och även bifoga e-

postadress till respektive ombud. Maila till bo.wikmark@08fri.se senast 1-

mars 2023.  

 

 
 

Välkommen! 

  

mailto:bo.wikmark@08fri.se
mailto:bo.wikmark@08fri.se
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Årsmöteshandlingar och övriga handlingar 
 

 

Årsmöteshandlingar kungörs digital senast två veckor innan årsmötet och 

kommer att vara tillgängliga på både nya och gamla hemsidan: 

 

 

Nya hemsidan: https://www.friidrott.se/gotland-stockholm/  

Gamla hemsidan:  http://08fri.se/  

 

 

Årsmöteshandlingarna består av följande dokument:  
 

A. Årsberättelse inkl. bokslut 2021/22  

B. Verksamhetsplan 2023 

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. Motioner 
6. Budget 

7. Serviceavgifter 

8. Valberedningens förslag 

9. Representation på SFIF:s årsmöte 2023  

https://www.friidrott.se/gotland-stockholm/
http://08fri.se/
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FULLMAKT 
 

För vår medlem 

 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

att vid Stockholm Friidrottsförbunds årsmöte 

torsdagen den 8 mars 2023 klockan 18.30 

föra vår talan och utöva vår rösträtt. 

 

 

 

 

 

 

Stockholm den ___/___ 2023 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Förening 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Underskrift av föreningens firmatecknare 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 
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Föredragningslista vid Gotland och Stockholms Friidrotts-

förbundsårsmöte 

Onsdagen den 8 mars 2023, klockan 18.30 i Sätra Friidrottshall. 
(Representanter från föreningar med hemvist på Gotland kommer att delta digitalt) 

 

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. 
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Röstlängd 
 

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

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SFIF och de 

förpliktelser som har bestämts av SDF-årsmötet. 
Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SDF. 
 

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver erhåller de föreningar som enligt 3 Kap 18 § 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. 

 
All Stripes Sports Club 1 

Allmänna Idrottsklubben 2 

Athletic Club Salt Lake 1 

Atlas Copco Idrottsförening 1 

AXA Sports Club 2 

Boo Idrottsförening Friidrottsklubb 2 

Bravura Sports Club 1 

Bromma Idrottsförening 3 

Brottby Sportklubb 1 

Danderyds SK Friidrottsförening 2 

Duvbo Idrottsklubb 1 

Enebybergs Idrottsförening 1 

Flemingsbergs Sportklubb 1 

Fredrikshofs Fri-IF 2 

Friidrotts Klubben Studenterna 1 

Friidrottsföreningen Hässelby SK 5 

Fårösunds Gymnastik o Idrottsklubb 1 

Föreningen IKJ Haninge 1 

Glädjeruset Idrottsförening  1 

Gotlands Bro Orienteringsklubb 1 

Gotlands Äventyrsförening 1 

Gudö Sportklubb 1 

Hammarby IF Friidrottsförening 4 

Handelsbanken Idrottsförening 1 

Hanvikens Sportklubb 3 

Hellas Friidrottsklubb 2 

Huddinge Allmänna Idrottssällskap 4 

Idrottsföreningen Linden 1 

Idrottsföreningen Rinkeby Run 2 

Idrottsföreningen SFIF 1 

Idrottsföreningen Triangeln 2 

Idrottsklubben Tjelvar 1 

IF Friskis&Svettis Haninge 1 

IF Friskis&Svettis Huddinge 1 

IF Friskis&Svettis Järfälla 1 

IF Friskis&Svettis Lidingö 1 

IF Friskis&Svettis Mälaröarna 1 

IF Friskis&Svettis Nynäshamn 1 

IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 

IF Friskis&Svettis Stockholm 1 

IF Friskis&Svettis Tyresö 1 

IF Friskis&Svettis Täby 1 

IF Friskis&Svettis Upplands Väsby 1 

IF Friskis&Svettis Visby 1 

IF Friskis&Svettis Åkersberga 1 

IF Linnéa Friidrott 1 

IFK Lidingö Friidrottsklubb 3 

IFK Tumba Friidrottsklubb 2 

Ingarö Idrottsförening 1 

Järla IF Orienteringsklubb 1 

Keep Up Running Club 2 

Kungsholmen Basketbollklubb 1 

Kungsängen Friidrottsklubb 1 

Ljusterö Idrottssällskap 1 

Löparakademin Idrottsförening 1 

Löparnas vänner Idrottsförening 2 

Munsö Idrottsförening 1 

Muskö Idrottsförening 1 

Mälarhöjdens IK Friidrottsförening 2 

Mälarö SOK 1 

Nacka Värmdö Skidklubb 1 

Norrbacka Handikapp IF 1 

OCR Stockholm Idrottsförening 1 

Orienteringklubben Ravinen 1 

Orienteringsklubben Södertörn 1 

P18 Idrottsklubb 1 

Parkrun Idrottsförening 1 

Roma Idrottsförening 1 

Runacademy Idrottsförening 2 

Rågsveds Idrottsförening 1 

Saltsjöbadens Idrottsförening 1 

Sports Club SPC 1 

Springtime Sports Club 1 

Spårvägens Friidrottsklubb 5 

Stockholm Frontrunners Idrottsförening 1 

Stockholm Långdistansklubb 1 

Stockholms FTF 1 

Stockholms Studenters Idrottsförening 1 

Stockholms-Postens IK 1 

Sundbybergs Idrottsklubb 2 

Svaide Roma Skid- och Orienteringsklubb 1 

Sveaskogs Idrottsförening 1 

Team Club Running Stockholm 1 

Team Nordic Trail Sports Club 1 

Team Skavsåret IF Järfälla 1 

Telia Idrott och Fritids Förening 1 

Terrible Tuesdays Athletic Club 1 

Tullinge Friidrottsförening 2 

Tullinge Sportklubb 1 

Turebergs Friidrottsklubb 5 

Tyresö Friidrottsklubb 2 

Täby IS Friidrottsklubb 4 

Uptown Runners Club 2 

Vallentuna Friidrottsklubb 2 

Visby IF Gute Friidrottsklubb 1 

Värmdö Idrottsförening 2 

Väsby Idrottsklubb Friidrott 2 

Väsby Skidklubb 1 

Waxholms Orienteringsklubb 1 

Wisby Ultralöparförening 1 

Åkersberga Sportklubb 1 

Åkersberga Triathlonförening 1 

Älta Idrottsförening 1 

Ösmo Nynäs Friidrottsklubb 1 

Östergarns Idrottsklubb 1 

Österhaninge Idrottsförening 1 

All Stripes Sports Club 1 

Allmänna Idrottsklubben 2 

Athletic Club Salt Lake 1 

Atlas Copco Idrottsförening 1 

 

 
Totalt 106 föreningar och 152 röster. 
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Förslag på arbetsordning vid Gotland och Stockholms 

Friidrottsförbund förbundsårsmöte 8 mars 2023. 

 

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 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. 
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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.  
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Motion från Willy Berggren, Löparnas vänner 

 

DM i terräng 

 
Till Gotland och Stockholms Friidrottsförbund:  
 
DM-tävlingar i allmänhet har alltid diskuterats inom vårt Stockholms-distrikt. 
Stora förändringar i samhället och hur människors fritidsvanor förändras gör det 
omöjligt att jämföra då och nu. Men, ändå bör vår rörelse söka träffpunkter så långt detta är möjligt. Om 
en DM-tanke ska ha existensberättigande måste alla ledare, tränare och klubbar  
sluta upp bakom tanken om DM-att kunna bli ”bäst i distriktet och försöka prioritera del- 
tagande är de två incitament som bär DM-tanken. 
 
 
DM i terräng måste förläggas i vår geografis knutpunkt! 
Distriktets föreningar sträcker sig från Nynäshamn i söder till Väsby-Täby m fl i norr. Ett avstånd på 80-
100km. Den andra axeln är Hässelby Värmdö om ca 40km. 
Om ett DM ska samla så många som möjligt kan inte arrangemanget förläggas i länets ytterkanter. Då 
försvinner merparten av dem som har längst att resa. 
 
 
Förslag – motion 
För att säkerställa att DM i terräng kan överleva föreslås att detta läggs nära Stockholms 
city. Platser som är tänkbara och nås med bra kollektiva förbindelser är ex: Gärdet, Lång- 
holmen, Tantolunden, Årstaskogen, Karlberg m fl. 
Tidpunkten skall bestämmas av intresserad arrangör. Det försök till koppling SM och DM finns inte 
eftersom ytterst få av våra bästa prioriterar ett DM som förberedelse för SM. Däremot borde det finnas 
ett stort intresse att locka barn, unga, bredd och veteraner till DM i terräng. Som arrangörer av ett 
terräng-DM finns ingen konflikt vad gäller samverkan eller eget arrangemang för våra klubbar. Däremot 
är den geografiska platsen viktig. Att samarbeta för mindre klubbar borde ju gå utmärkt. 
 
 
DM i terräng 2023 och 2024 
Vi i Löparnas vänner erbjuder oss utifrån motionens syfte att arrangera DM i terräng i Tanto- 
lunden, Södermalm två år på raken. Vi följer regeln om ett 2000m-varv, start och mål på en lämplig 
öppen plats. Tidpunkten vill vi själva rå över. I skrivande stund känns vårperioden mest lockande. Vi ser 
inte stora motionslopp som konkurrent då dessa vände sig till den stora massan motionärer. 
 
 
Willy Berggren, Löparnas Vänner 
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Styrelsens svar på motion 

 

Willy Berggren från Löparnas Vänner föreslår 

att arrangera DM i terräng på en plats nära Stockholms city såsom Gärdet, Lång- 

holmen, Tantolunden, Årstaskogen, Karlberg m fl. 

 

Styrelsen föreslår 

Att avslå förslaget. 

 

Styrelsens utlåtande 

Vi anser att platsen för ett terräng DM inte bör vara föremål för beslut.  

Vidare tycker vi är det bra initiativ och ett lovande förslag att förlägga ett terräng DM 

centralt i distriktet (med all respekt för Gotland) i syfte att underlätta och gynna fler 

deltagare. 

Vi ser därför inget hinder att Löparnas Vänner som erbjudit sig får i uppdrag att ta 

ansvar för och genomföra Terräng DM under två år enligt inkommen motion, och i detta 

uppdraget får arrangören i potentiellt samarbete med distrikt och andra föreningar 

besluta om platsen för genomförandet av Terräng DM. 

I enligt med den målsättning distriktet har så skall, om, möjligt DM arrangeras som en 

separat tävling för att på så sätt höja värdet av DM och utmärkelse som 

Distriktsmästare. 
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Gotland och Stockholms Friidrottsförbund  

Årsmöte onsdagen den 8 mars 2023  

  

  

  

Budget 2023 (12 månader)  
  

Resultatenhet  Budget    Intäkter  Kostnader  

          

10 Tävling  2 000    44 000  -42 000  

målkamera, priser          

          

20 Ungdom  0    295 000  -295 000  

Regionsmästerskap          

          

30 Utbildning  65 075    988 000  -922 925  

ledar-, tränar-, funktionärsutbildningar,          

utvecklingsträffar, läger          

          

40 Information/marknad  -44 500    0  -44 500  

hemsida          

          

55 Sätrahall  -48 500    1 460 000  -1 508 500  

träning, tävling, drift/underhåll, personal          

          

60 Kansli/gemensamt  -994 00    580 000  -1 474 000  

administration, personal          

          

70 Styrelse/förbundsmöte  -160 000    0  -160 000  

möten, konferenser          

          

80 Anslag/bidrag  990 000    990 000  0  

serviceavgifter, region, kommun, SFIF          

          

90 Café 08fri.  -37 000    150 000  -187 000  

försäljning, personal          

          

          

SUMMA  -226 925    4 212 000  -4 338 925  
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Förslag serviceavgifter 2023 
 

Styrelsen föreslår 

 

att föreningarnas serviceavgifter till Gotlands och Stockholms 

Friidrottsförbund för 2023 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 SDF-årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SFIF. 

 

Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31 december har fullgjort sina 

stadgeenliga förpliktelser mot SFIF och de förpliktelser som har bestämts av SDF-

årsmötet. 

Röstlängden gäller oförändrat till dess ny röstlängd har tillställts SDF. 

 

Varje röstberättigad förening har en röst. Därutöver erhåller de föreningar som enligt 

3 Kap 18 § 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. 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2023 ser ut som följer: 
 
Ordförande:   Anders Havdelin, nyval 1 år 
 
Ledamöter: Björn Sveen, nyval 2 år 

Elin Sintnicolaas Westerlund, nyval 2 år 
Simon Bjernerup, nyval 2 år 
Peter Dacke, nyval 2 år 

  Markus Lindahl, fyllnadsval 1 år 
  Erik Bowallius, fyllnadsval 1 år 
 
Revisor:  Kent Gerhardsson, omval 1 år 
Revisorssuppleant:  Jörgen Silén, omval 1 år 
 
En nominering har inkommit till valberedningen, Simon Bjernerup 
nominerades av Bromma IF. 
 
Inga ytterligare nomineringar utöver ovanstående förslag har inkommit till 
valberedningen. 
 
Ann-Louise Almgren med personlig suppleant Björn Garvén har ett år kvar 
på sin mandatperiod. Niklas Wahlby och Mats Röhr lämnar styrelsen med ett 
år kvar på respektive mandatperiod. 
 
Valberedningen består av Helene Bourdin (ordförande), Lena Björk, Rasmus 
Olofsson och Maria Larsson-Östergren. Maria står till förfogande för omval. 
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Röster till förbundsårsmöte 2023, valberedningens förslag 
 
 
 

Sammanställning     

Distriktet har 20 röster till Förbundsårsmötet 

      

Hässelby SK 4    

Spårvägens FK 3    

Turebergs FK 3    

Hammarby IF 2    

Täby IS 2    

Huddinge AIS 1    

IFK Lidingö 1    

Bromma IF 1    

Mälarhöjdens IK 1    

      

Styrelse 2    

        

 

 
 

 
  


