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PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA RODDFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2021-03-28 

PLATS: Virtuellt via Microsoft Teams 
TID: 10:00 – 13:00 

 
 
 

§1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden 
Förbundsordförande Mats Almlöw hälsar alla välkomna till Svenska Roddförbundets årsmöte. 
Generalsekreterare Joachim Brischewski förrättar upprop. 
 
Roddistriktsförbund (inkl. antal röster):   
Västra RDF  3 Östra RDF  3 
 
Föreningar (inkl. antal röster): 
Akademiska RF 3 RK Fläkten   1  
Falkenbergs RK 3 Sollerö IF RS  2 
Göteborgs RK  3  Stockholms RF  3 
Halmstads RK  3  Stockholmspolisens IF RF 2 
Hammarby IF RF 3 Tjörns RF  2 
Helsingborgs RK 2 Trollhättans RS 3 
Huskvarna RS  2 Uddevalla RK  2 
Höganäs RF  1  Uppsala ARS  3 
Jönköping RS  3 Varbergs RK  3 
Kälarne IK RS  3  Vaxholms RF  3 
Lidingö RK  2  Öresjö SS RS  3 
Mölndals RK  3 
 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen röstlängd omfattande totalt 64 röster fördelat på 25 
organisationer: 23 föreningar och 2 RDF. 
 
§2 Fastställande av föredragningslista för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista. 
 
§3 Fastställande av mötesordningen för mötet 

• Årsmötet hålls digitalt. 
• Att röstförfarandet mm ska gå till enligt denna instruktion. 
• Att taltid begränsas till 3 min i inläggen, motionär får den tid som behövs. 
• Kan en fråga inte behandlas på ett korrekt sätt i demokratisk anda bordläggs frågan och tas 

på extra förbundsmöte. 
• Om tekniken inte fungerar ajourneras mötet för att återupptas vid annat tillfälle. 
• Alla är välkomna att lyssna. Endast ombud har yttrande- och rösträtt. 

 
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes via hemsida och utskick den 29 januari. Handlingarna till mötet skickades ut 12 mars.  
Komplettering till valberedningens yttrande skickades ut 15 mars. Sista handlingarna, 
kompletteringar av propositionen ERICH2022, skickades ut 27 mars. 
Årsmötet beslutar att förklara årsmötet behörigen utlyst. 
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§5 Val av mötesordförande 
Valberedningen föreslår Lena Arvidsson. Lena är ledamot och SR:s kontaktperson i 
Riksidrottsförbundet. Årsmötet beslutar att välja Lena Arvidsson till mötesordförande. 
 
§6 Val av protokollssekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Henrik Persson, Hammarby. 
Årsmötet beslutar att välja Henrik Persson till protokollssekreterare. 
 
§7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare 
Valberedningen föreslår Malin Källström, Mölndal och Oliver Degerstedt, Uppsala till justerare tillika 
rösträknare. 
Årsmötet beslutar att välja Malin Källström och Oliver Degerstedt till justerare tillika rösträknare. 
 
§8 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Avsnitt 8. Internationellt arbete: Årsmötet är överens om att RK Fläktens motion från år 2020 
gällande sponsring har lämnats in till FISA i rätt tid och godkänner beskrivningen som står i 
verksamhetsberättelsen.  
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen. 
 
§9 Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
Förbundsstyrelsens kassör Anders Joelsson föredrar förvaltningsberättelsen. Förslag från 
förbundsstyrelsen att resultatet för år 2020 balanseras i ny räkning.  
Årsmötet anser att förvaltningsberättelsen är föredragen. Årsmötet beslutar att lägga 
förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
 
§10 Revisorernas berättelse för samma tid 
Lekmannarevisor Eli Zlotnik föredrar revisorernas berättelse. 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
Årsmötet beslutar att med tillstyrkan från revisorerna bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 
 
§12 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner 
12.1 Stadgeändring gällande tillhörighet 
Förbundsstyrelsen föreslår mindre stadgeändringar i 1 kap. 3 § Tillhörighet gällande vilka 
organisationer SR tillhör. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
 
12.2 Deltagande utländsk regatta 
Förbundsstyrelsen föreslår att i stadgarnas 7 kap. 4 § stryka meningen om SR:s  samtycke gällande 
föreningsmedlems deltagande i utländska tävlingar, så att man hädanefter går på 
tävlingsreglementets skrivelse. RK Fläkten yrkar avslag på propositionen: Meningen ska stå kvar, 
istället bör domarrådet återkomma med uppdatering av tävlingsreglementet. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
Tillägg till protokollet: Vid behov av sanktion på utländsk tävling så kontaktar föreningen SR:s kansli, 
som då hanterar sanktionen enligt tävlingsreglementet. 
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12.3 Arvodering av styrelsen 
Förbundsstyrelsen drar tillbaka propositionen, men låter frågan vara vilande hos föreningarna. 
 
12.4 ERICH 2022 
Förbundsstyrelsen föreslår att SR ska ansöka om att arrangera EM i inomhusrodd 2022, i Jönköping. 
Komplettering till propositionen: Besked kom från European Rowing den 26 mars att SR får 
arrangemanget om årsmötet bifaller propositionen. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
RK Fläkten begär att få tillägg till protokollet: Redovisning av de ekonomiska och organisatoriska 
förpliktelserna för SR kom föreningarna till del för sent, kvällen innan årsmötet. 
 
§13 Behandling av motioner som RDF, ombudsmän eller röstberättigande föreningar senast den 31 
december 2020 ingivit till förbundsstyrelsen 
13.1 RK Fläkten 
Motion om att SR och dess medlemmar i alla internationella forum ska jobba för att båtarna fritt kan 
användas för reklam på alla internationella mästerskap och regattor (OS undantaget). 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. Årsmötet beslutar att med acklamation avslå motionen. 
 
Påpekande från mötesdeltagare om att röstningen medelst virtuella händer inte ger en rättvis bild då 
händerna har olika värde (1-3 röster) och ingen motfråga att ta ställning till har ställts. Årsmötet 
beslutar att inte ta om röstningen av motion 13.1. 
 
13.2 RK Fläkten 
Motion om att SR ska följa FISA:s rekommendationer om deltagande i internationella mästerskap 
under Covid 19-pandemin.  
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att den anser att det är upp till landslagsledningen att 
bedöma om det kan genomföras på ett smittsäkert sätt med hänsyn till myndigheters 
rekommendationer, FISA och SR:s riskanlysprotokoll.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.3 Mölndals RK 
Motion om att de klubbar som så önskar kan få deltagaravgifter från SR fakturerade till respektive 
deltagare och inte till dennes klubb. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, men med tillägg att SR från säsongen 2021 planerar att fakturera 
seniorer som tas ut till landslagsuppdrag personligen. För övriga går det att ha en dialog om att göra 
undantag vid enstaka tillfällen, men att inte ha det som en generell princip.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
§14 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod 
Förbundsstyrelsen föredrar sin verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod. 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.  
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§15 Fastställande av årsavgift och andra avgifter till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslår avgifter enligt följande: 

1. Licensavgift från och med 1 december 2017:  
200 kr  
 

2. Medlemsavgifter från och med 2022: 
1-20 medlemmar  1100 kr (nuvarande avgift: 850 kr) 
21-50 medlemmar  2800 kr (nuvarande avgift: 2450 kr) 
>50 medlemmar  4500 kr (nuvarande avgift: 4250 kr) 
Kyrkbåtar och 10-huggare 1500 kr (nuvarande avgift: 1450 kr) 
 

3. Startavgifter SUC från och med säsongen 2021: 
1x   120 kr 
2x   150 kr 
4x+   180 kr 
 

4. Startavgifter SM från och med säsongen 2021: 
1x   200 kr 
2x/-   275 kr 
4x/-   300 kr 
8+   400 kr 
10-huggare  350 kr 

 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag gällande licensavgift samt startavgifter för 
SUC och SM. Sluten votering gällande medlemsavgifter:  
Förslag 1, förbundsstyrelsens förslag: 22 röster (Under årsmötet meddelades 23 röster) 
Förslag 2, oförändrade avgifter: 27 röster (Under årsmötet meddelades 25 röster) 
Förslag 3, endast höja avgifterna för föreningar med >50 medlemmar: 15 (Under årsmötet räknades 
ej rösterna) 
Årsmötet beslutar att lämna medlemsavgifterna oförändrade. 
 
§16 Fastställande av kungörelseorgan för förbundet 
Årsmötet beslutar att förbundets kungörelseorgan är dess hemsida, www.rodd.se. Varje viktig 
kungörelse ska även meddelas till föreningar och RDF per e-post till den e-postadress som anmälts i 
Idrottonline. 
 
§17 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår omval av Mats Almlöw, Jönköping som förbundsordförande på ett år. 
Årsmötet beslutar att välja Mats Almlöw till förbundsordförande på ett år. 
 
§18 Val av tre ledamöter för en tid av två år 
Valberedningen föreslår följande ledamöter: 
Karl-Johan Lindholm Uppsala, 2 år omval 
Veronica Källström Kälarne, 2 år omval 
Charlotte van der Vlist Akademiska RF/Hammarby, 2 år nyval 
 
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
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§19 Val av två revisorer med personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår som revisorer:  
Lekmannarevisor Eli Zlotnik, Stockholm, omval på 1 år. 
Lekmannarevisorssuppleant Mats Jangefors, Huskvarna, omval på 1 år.  
 
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
 
§20 Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav den 
nyvalda förbundsstyrelsen utser den ena 
Stockholms RF uppmärksammar att i stadgarna står det att en av ledamöterna KAN vara ledamot av 
förbundsstyrelsen: 3 kap. 1 § ”En av de övriga ledamöterna kan vara ledamot av förbundsstyrelsen.” 
Årsmötet väljer Tryggve Risfelt, Mölndal; Karin Nordenfelt, Halmstad och Per Lundberg, Vaxholm till 
valberedningen, med Per Lundberg som ordförande.  
 
§21 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till Riksidrottsmötet (RF- respektive SISU-
stämmorna) 
Årsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen fullmakt att utse ombud och suppleanter. 
 
§22 Övrigt 
Mötesordförande Lena Arvidsson tackar för visat intresse och önskar SR fortsatt lycka till med 
arbetet. 
Generalsekreterare Joachim Brischewski uppmärksammar att Anna Rosengren, Lidingö, av SR har 
utsetts till Årets ledare, och att följande personer har tilldelats SR:s förtjänsttecken: 
Förtjänsttecken i guld: Tomas Ericsson, Hammarby. Guldåra: Maria Fredriksson, Mölndal; Thomas 
Lindberg, Vaxholm. Silveråra: Eli Zlotnik, Stockholm; Jörgen Winnberg, Uppsala; Per Olof Claesson, 
Öresjö. Diplom: Per Lundberg, Vaxholm; Peter Berg, Helsingborg.  
Domarrådets ordförande Maria Fredriksson offentliggör pristagarna av Bengt Lindhs pris: för 2019, 
de två arrangerande föreningarna av Student-EM: Huskvarna RS och Jönköpings RS. Och för 2020, 
Malin Källström, RIG/J- och U23-landslagen/SR/Mölndal. 
 
Förbundsordförande Mats Almlöw avslutar mötet och tackar alla för deltagandet. 
 
 
Stockholm den 28 mars 2021 
 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Henrik Persson  Lena Arvidsson 
Förbundsmötessekreterare  Förbundsmötesordförande 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Malin Källström  Oliver Degerstedt 
Justerare   Justerare 
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PLATS: Virtuellt via Microsoft Teams 
TID: 10:00 – 13:00 


 
 
 


§1 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen 
upprättade röstlängden 
Förbundsordförande Mats Almlöw hälsar alla välkomna till Svenska Roddförbundets årsmöte. 
Generalsekreterare Joachim Brischewski förrättar upprop. 
 
Roddistriktsförbund (inkl. antal röster):   
Västra RDF  3 Östra RDF  3 
 
Föreningar (inkl. antal röster): 
Akademiska RF 3 RK Fläkten   1  
Falkenbergs RK 3 Sollerö IF RS  2 
Göteborgs RK  3  Stockholms RF  3 
Halmstads RK  3  Stockholmspolisens IF RF 2 
Hammarby IF RF 3 Tjörns RF  2 
Helsingborgs RK 2 Trollhättans RS 3 
Huskvarna RS  2 Uddevalla RK  2 
Höganäs RF  1  Uppsala ARS  3 
Jönköping RS  3 Varbergs RK  3 
Kälarne IK RS  3  Vaxholms RF  3 
Lidingö RK  2  Öresjö SS RS  3 
Mölndals RK  3 
 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen röstlängd omfattande totalt 64 röster fördelat på 25 
organisationer: 23 föreningar och 2 RDF. 
 
§2 Fastställande av föredragningslista för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista. 
 
§3 Fastställande av mötesordningen för mötet 


• Årsmötet hålls digitalt. 
• Att röstförfarandet mm ska gå till enligt denna instruktion. 
• Att taltid begränsas till 3 min i inläggen, motionär får den tid som behövs. 
• Kan en fråga inte behandlas på ett korrekt sätt i demokratisk anda bordläggs frågan och tas 


på extra förbundsmöte. 
• Om tekniken inte fungerar ajourneras mötet för att återupptas vid annat tillfälle. 
• Alla är välkomna att lyssna. Endast ombud har yttrande- och rösträtt. 


 
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet utlystes via hemsida och utskick den 29 januari. Handlingarna till mötet skickades ut 12 mars.  
Komplettering till valberedningens yttrande skickades ut 15 mars. Sista handlingarna, 
kompletteringar av propositionen ERICH2022, skickades ut 27 mars. 
Årsmötet beslutar att förklara årsmötet behörigen utlyst. 
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§5 Val av mötesordförande 
Valberedningen föreslår Lena Arvidsson. Lena är ledamot och SR:s kontaktperson i 
Riksidrottsförbundet. Årsmötet beslutar att välja Lena Arvidsson till mötesordförande. 
 
§6 Val av protokollssekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Henrik Persson, Hammarby. 
Årsmötet beslutar att välja Henrik Persson till protokollssekreterare. 
 
§7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare 
Valberedningen föreslår Malin Källström, Mölndal och Oliver Degerstedt, Uppsala till justerare tillika 
rösträknare. 
Årsmötet beslutar att välja Malin Källström och Oliver Degerstedt till justerare tillika rösträknare. 
 
§8 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Avsnitt 8. Internationellt arbete: Årsmötet är överens om att RK Fläktens motion från år 2020 
gällande sponsring har lämnats in till FISA i rätt tid och godkänner beskrivningen som står i 
verksamhetsberättelsen.  
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen. 
 
§9 Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
Förbundsstyrelsens kassör Anders Joelsson föredrar förvaltningsberättelsen. Förslag från 
förbundsstyrelsen att resultatet för år 2020 balanseras i ny räkning.  
Årsmötet anser att förvaltningsberättelsen är föredragen. Årsmötet beslutar att lägga 
förvaltningsberättelsen till handlingarna. 
 
§10 Revisorernas berättelse för samma tid 
Lekmannarevisor Eli Zlotnik föredrar revisorernas berättelse. 
Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
Årsmötet beslutar att med tillstyrkan från revisorerna bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret. 
 
§12 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner 
12.1 Stadgeändring gällande tillhörighet 
Förbundsstyrelsen föreslår mindre stadgeändringar i 1 kap. 3 § Tillhörighet gällande vilka 
organisationer SR tillhör. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
 
12.2 Deltagande utländsk regatta 
Förbundsstyrelsen föreslår att i stadgarnas 7 kap. 4 § stryka meningen om SR:s  samtycke gällande 
föreningsmedlems deltagande i utländska tävlingar, så att man hädanefter går på 
tävlingsreglementets skrivelse. RK Fläkten yrkar avslag på propositionen: Meningen ska stå kvar, 
istället bör domarrådet återkomma med uppdatering av tävlingsreglementet. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
Tillägg till protokollet: Vid behov av sanktion på utländsk tävling så kontaktar föreningen SR:s kansli, 
som då hanterar sanktionen enligt tävlingsreglementet. 
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12.3 Arvodering av styrelsen 
Förbundsstyrelsen drar tillbaka propositionen, men låter frågan vara vilande hos föreningarna. 
 
12.4 ERICH 2022 
Förbundsstyrelsen föreslår att SR ska ansöka om att arrangera EM i inomhusrodd 2022, i Jönköping. 
Komplettering till propositionen: Besked kom från European Rowing den 26 mars att SR får 
arrangemanget om årsmötet bifaller propositionen. 
Årsmötet beslutar att bifalla propositionen. 
RK Fläkten begär att få tillägg till protokollet: Redovisning av de ekonomiska och organisatoriska 
förpliktelserna för SR kom föreningarna till del för sent, kvällen innan årsmötet. 
 
§13 Behandling av motioner som RDF, ombudsmän eller röstberättigande föreningar senast den 31 
december 2020 ingivit till förbundsstyrelsen 
13.1 RK Fläkten 
Motion om att SR och dess medlemmar i alla internationella forum ska jobba för att båtarna fritt kan 
användas för reklam på alla internationella mästerskap och regattor (OS undantaget). 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. Årsmötet beslutar att med acklamation avslå motionen. 
 
Påpekande från mötesdeltagare om att röstningen medelst virtuella händer inte ger en rättvis bild då 
händerna har olika värde (1-3 röster) och ingen motfråga att ta ställning till har ställts. Årsmötet 
beslutar att inte ta om röstningen av motion 13.1. 
 
13.2 RK Fläkten 
Motion om att SR ska följa FISA:s rekommendationer om deltagande i internationella mästerskap 
under Covid 19-pandemin.  
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att den anser att det är upp till landslagsledningen att 
bedöma om det kan genomföras på ett smittsäkert sätt med hänsyn till myndigheters 
rekommendationer, FISA och SR:s riskanlysprotokoll.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.3 Mölndals RK 
Motion om att de klubbar som så önskar kan få deltagaravgifter från SR fakturerade till respektive 
deltagare och inte till dennes klubb. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, men med tillägg att SR från säsongen 2021 planerar att fakturera 
seniorer som tas ut till landslagsuppdrag personligen. För övriga går det att ha en dialog om att göra 
undantag vid enstaka tillfällen, men att inte ha det som en generell princip.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
§14 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod 
Förbundsstyrelsen föredrar sin verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsperiod. 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.  
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§15 Fastställande av årsavgift och andra avgifter till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslår avgifter enligt följande: 


1. Licensavgift från och med 1 december 2017:  
200 kr  
 


2. Medlemsavgifter från och med 2022: 
1-20 medlemmar  1100 kr (nuvarande avgift: 850 kr) 
21-50 medlemmar  2800 kr (nuvarande avgift: 2450 kr) 
>50 medlemmar  4500 kr (nuvarande avgift: 4250 kr) 
Kyrkbåtar och 10-huggare 1500 kr (nuvarande avgift: 1450 kr) 
 


3. Startavgifter SUC från och med säsongen 2021: 
1x   120 kr 
2x   150 kr 
4x+   180 kr 
 


4. Startavgifter SM från och med säsongen 2021: 
1x   200 kr 
2x/-   275 kr 
4x/-   300 kr 
8+   400 kr 
10-huggare  350 kr 


 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag gällande licensavgift samt startavgifter för 
SUC och SM. Sluten votering gällande medlemsavgifter:  
Förslag 1, förbundsstyrelsens förslag: 22 röster (Under årsmötet meddelades 23 röster) 
Förslag 2, oförändrade avgifter: 27 röster (Under årsmötet meddelades 25 röster) 
Förslag 3, endast höja avgifterna för föreningar med >50 medlemmar: 15 (Under årsmötet räknades 
ej rösterna) 
Årsmötet beslutar att lämna medlemsavgifterna oförändrade. 
 
§16 Fastställande av kungörelseorgan för förbundet 
Årsmötet beslutar att förbundets kungörelseorgan är dess hemsida, www.rodd.se. Varje viktig 
kungörelse ska även meddelas till föreningar och RDF per e-post till den e-postadress som anmälts i 
Idrottonline. 
 
§17 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår omval av Mats Almlöw, Jönköping som förbundsordförande på ett år. 
Årsmötet beslutar att välja Mats Almlöw till förbundsordförande på ett år. 
 
§18 Val av tre ledamöter för en tid av två år 
Valberedningen föreslår följande ledamöter: 
Karl-Johan Lindholm Uppsala, 2 år omval 
Veronica Källström Kälarne, 2 år omval 
Charlotte van der Vlist Akademiska RF/Hammarby, 2 år nyval 
 
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
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§19 Val av två revisorer med personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår som revisorer:  
Lekmannarevisor Eli Zlotnik, Stockholm, omval på 1 år. 
Lekmannarevisorssuppleant Mats Jangefors, Huskvarna, omval på 1 år.  
 
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
 
§20 Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav den 
nyvalda förbundsstyrelsen utser den ena 
Stockholms RF uppmärksammar att i stadgarna står det att en av ledamöterna KAN vara ledamot av 
förbundsstyrelsen: 3 kap. 1 § ”En av de övriga ledamöterna kan vara ledamot av förbundsstyrelsen.” 
Årsmötet väljer Tryggve Risfelt, Mölndal; Karin Nordenfelt, Halmstad och Per Lundberg, Vaxholm till 
valberedningen, med Per Lundberg som ordförande.  
 
§21 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till Riksidrottsmötet (RF- respektive SISU-
stämmorna) 
Årsmötet beslutar att ge förbundsstyrelsen fullmakt att utse ombud och suppleanter. 
 
§22 Övrigt 
Mötesordförande Lena Arvidsson tackar för visat intresse och önskar SR fortsatt lycka till med 
arbetet. 
Generalsekreterare Joachim Brischewski uppmärksammar att Anna Rosengren, Lidingö, av SR har 
utsetts till Årets ledare, och att följande personer har tilldelats SR:s förtjänsttecken: 
Förtjänsttecken i guld: Tomas Ericsson, Hammarby. Guldåra: Maria Fredriksson, Mölndal; Thomas 
Lindberg, Vaxholm. Silveråra: Eli Zlotnik, Stockholm; Jörgen Winnberg, Uppsala; Per Olof Claesson, 
Öresjö. Diplom: Per Lundberg, Vaxholm; Peter Berg, Helsingborg.  
Domarrådets ordförande Maria Fredriksson offentliggör pristagarna av Bengt Lindhs pris: för 2019, 
de två arrangerande föreningarna av Student-EM: Huskvarna RS och Jönköpings RS. Och för 2020, 
Malin Källström, RIG/J- och U23-landslagen/SR/Mölndal. 
 
Förbundsordförande Mats Almlöw avslutar mötet och tackar alla för deltagandet. 
 
 
Stockholm den 28 mars 2021 
 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Henrik Persson  Lena Arvidsson 
Förbundsmötessekreterare  Förbundsmötesordförande 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Malin Källström  Oliver Degerstedt 
Justerare   Justerare 





		2021-04-01T14:03:51+0000


	



