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PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA RODDFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 2022-03-27 

PLATS: MAGASINSGATAN 10, BORÅS 
TID: 09:00 – 12:00 

 
 
 

§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): 
Avesta RK 2 Nationella Inomhus RF 1 
Falkenbergs RK 3 RK Fläkten  1 
Halmstads RK 3  Stockholms RF 3 
Hammarby IF RF 3 Stockholmspolisens IF 2 
Huskvarna RS 2 Sollerön IF RS 2 
Höganäs RF 1  Trollhättans RS 3 
Jönköping RS 3 Uppsala ARS 3 
Kungälv RK 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 58 röster, fördelat på 23 
organisationer: 21 föreningar och 2 RDF. 
 
§2 Fastställande av föredragningslista för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista, med tillägg gällande fyllnadsval i §18. 
 
§3 Fastställande av mötesordning för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa mötesordningen. 
 
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet beslutar att förklara årsmötet behörigen utlyst. 
 
§5 Val av mötesordförande 
Valberedningen föreslår Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande i Borås Stad.  
Årsmötet beslutar att välja Per-Olof Höög till mötesordförande. 
 
§6 Val av protokollssekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Henrik Persson, Hammarby. 
Årsmötet beslutar att välja Henrik Persson till protokollssekreterare. 
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§7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare 
Valberedningen föreslår Mikael Borgh, Stockholm, och Maria Fredriksson, Mölndal, till justerare 
tillika rösträknare. 
Årsmötet beslutar att välja Mikael Borgh och Maria Fredriksson till justerare tillika rösträknare. 
 
§8 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Ändringar och rättelser i verksamhetsberättelsen: 
Organisation - Regatta: Ändring. Johannes Roubroeks sitter i domarrådet, inte Roy Olausson. 
Landslag - Kustrodd: Komplettering. Det bör nämnas att det är två lag som vunnit VM: En CJW2x i 
Beach sprint på VM och en CM2x i Endurance på VM för klubblag. 
Årets ledare: Kompettering. Utöver Per-Anders Enenge så utnämndes även Jan Larsson och Hans 
Augustsson till Årets ledare. Alla tre är tillhörande Öresjö SS RS. 
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen, och beslutar att lägga den till handlingarna. 
 
§9 Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
Generalsekreterare Joachim Brischewski föredrar förvaltningsberättelsen. Förslag från 
förbundsstyrelsen att resultatet för år 2021 balanseras i ny räkning. Årsmötet uppdrar åt styrelsen 
att uppdatera hur deltagaravgifter ska redovisas. 
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. Beslutet är enhälligt. 
 
§12 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner 
12.1 Röstlängd Roddistriktsförbunden (RDF) 
Förbundsstyrelsen föreslår stadgeändringar i 2 kap. 3 § respektive 4 § gällande att begränsa RDF:ens 
beslutsförhet, och ta bort deras rösträtt på förbundsmötet. 
Votering: 28 röster bifall, 25 röster avslag, 5 röster nedlagda. ⅔ majoritet krävs för stadgeändring. 
Årsmötet beslutar att avslå propositionen. 
 
12.2 Ny Roddistriktsorganisation (RDF) 
Förslag om en ombildning av RDF:ens geografiska organisation. 
Förbundsstyrelsen drar tillbaka propositionen. 
 
12.3 EM i inomhusrodd 2024 alt. 2025 
Förbundsstyrelsen lämnar proposition om svenskt arrangörskap avseende EM i inomhusrodd 2024 
alternativt 2025.  
Tillägg: Extra årsmöte krävs för att skicka in en skarp ansökan, där organisatoriska och ekonomiska 
förpliktelser redovisas. Årsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka ansökan. 
Förbundsstyrelsen yrkar på återremiss av propositionen.  
Årsmötet beslutar att återremittera propositionen till styrelsen.  
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§13 Behandling av motioner som RDF, ombudsmän eller röstberättigande föreningar senast den 31 
december 2021 ingivit till förbundsstyrelsen 
13.1 RK Fläkten 
Motion om att SR ska arbeta för fler NIU, samt att ha minst en anställd tränare på alla våra 
idrottsuniversitet. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.2 RK Fläkten 
Motion om att SR:s bolag Catch the feeling ska ha sin bolagsstämma på årsmötet i SR.  
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att styrelsen avser att utreda bolagets framtida funktion 
under 2022 för att vid förbundsmötet 2023 redovisa detta. Förbundsmötet kan då ställning till 
bolagets framtid. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.3 RK Fläkten 
Motion om att skapa en samarbetsgrupp för samlokaliseringsprojektet av anläggningar med andra 
vattensportförbund. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.4 RK Fläkten 
Motion om att förbundsstyrelsen ska kontakta de två inomhusseriearrangörerna i syfte att återstarta 
inomhusserien. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att man vill bredda formerna för roddmaskinstävlingar. 
Motionären drar tillbaka till motionen. 
 
13.5 RK Fläkten 
Motion om att SR ska skicka in en motion till World Rowing (WR) gällande att tillåta reklam på 
båtarna under WR-evenemang. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. En motsvarande motion är redan inskickad till WR under 2020. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.6 RK Fläkten 
Motion om att SR ska stödja Sv. Friidrottsförbundets motion till SOK gällande utredning av 
uttagningskriterier till OS. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.7 Höganäs RF 
Motion om nya medlemsavgifter och nya medlemsantalsnivåer. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, men med tillägg att den nya styrelsen ska se över avgifterna. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
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§14 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod 
Generalsekreterare Joachim Brischewski föredrar förbundsstyrelsens verksamhetsplan och budget 
för kommande verksamhetsperiod. 
Avsnitt 6 Landslag ” Utred möjligheten att etablera ett olympiskt elitcenter i samverkan med andra 
SF, näringsliv och kommun”: Östra RDF vill ha tillägg till protokollet att eventuellt beslut ska 
behandlas på årsmöte. 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.  
 
§15 Fastställande av årsavgift och andra avgifter till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter enligt följande: 

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

2. Medlemsavgifter från och med 2018: 
1-20 medlemmar  850 kr 
21-50 medlemmar  2450 kr 
>50 medlemmar  4250 kr 
Kyrkbåtar och 10-huggare 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 förslaget. 
 
§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 nyval av Anders Joelsson, Hammarby, som förbundsordförande på ett år. 
Årsmötet beslutar att välja Anders Joelsson till förbundsordförande på ett år. 
 
§18 Val av tre ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår följande ledamöter: 
Frida Svensson NIRF, omval på 2 år 
Henrik Nilsson  Stockholm, nyval på 2 år 
Per-Olof Claesson Öresjö, nyval på 2 år 
Charlotte Andersson Avesta, fyllnadsval på 1 år 
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 Katarina Maiqvist, Mölndal, nyval på 1 år. 
Lekmannarevisorssuppleant Maria Fredriksson, Mölndal, nyval på 1 år.  
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
Auktoriserad revisor med tillhörande suppleant utses av revisionsfirman EY. 
 
§20 Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
Årsmötet väljer Per Lundberg, Vaxholm; Karin Nordenfelt, Halmstad, och Tryggve Risfelt, Mölndal 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 
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över demokrati- och delaktighetsfrågor tillsammans med 
Emma Andersson, för att ge förutsättningar för föreningsdemokrati, jämställdhet och delaktighet i 
förening, distrikt och förbund. ÖRDF överlämnar skrivelse om demokrati vilken biläggs protokollet. 
 
Förbundsordförande Anders Joelsson betonar vikten av att, samt uppmanar, föreningarna och 
distrikten att jobba för att fler medlemmar engagerar sig. Ordförande avslutar mötet och tackar alla 
för deltagandet. 
 
 
Borås den 27 mars 2022 
 
 
 
 
 
    
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Henrik Persson  Per-Olof Höög 
Förbundsmötessekreterare  Förbundsmötesordförande 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Mikael Borgh   Maria Fredriksson 
Justerare   Justerare 
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§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): 
Avesta RK 2 Nationella Inomhus RF 1 
Falkenbergs RK 3 RK Fläkten  1 
Halmstads RK 3  Stockholms RF 3 
Hammarby IF RF 3 Stockholmspolisens IF 2 
Huskvarna RS 2 Sollerön IF RS 2 
Höganäs RF 1  Trollhättans RS 3 
Jönköping RS 3 Uppsala ARS 3 
Kungälv RK 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 58 röster, fördelat på 23 
organisationer: 21 föreningar och 2 RDF. 
 
§2 Fastställande av föredragningslista för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista, med tillägg gällande fyllnadsval i §18. 
 
§3 Fastställande av mötesordning för mötet 
Årsmötet beslutar att fastställa mötesordningen. 
 
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Årsmötet beslutar att förklara årsmötet behörigen utlyst. 
 
§5 Val av mötesordförande 
Valberedningen föreslår Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande i Borås Stad.  
Årsmötet beslutar att välja Per-Olof Höög till mötesordförande. 
 
§6 Val av protokollssekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Henrik Persson, Hammarby. 
Årsmötet beslutar att välja Henrik Persson till protokollssekreterare. 
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§7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, samt 
erforderligt antal rösträknare 
Valberedningen föreslår Mikael Borgh, Stockholm, och Maria Fredriksson, Mölndal, till justerare 
tillika rösträknare. 
Årsmötet beslutar att välja Mikael Borgh och Maria Fredriksson till justerare tillika rösträknare. 
 
§8 Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Ändringar och rättelser i verksamhetsberättelsen: 
Organisation - Regatta: Ändring. Johannes Roubroeks sitter i domarrådet, inte Roy Olausson. 
Landslag - Kustrodd: Komplettering. Det bör nämnas att det är två lag som vunnit VM: En CJW2x i 
Beach sprint på VM och en CM2x i Endurance på VM för klubblag. 
Årets ledare: Kompettering. Utöver Per-Anders Enenge så utnämndes även Jan Larsson och Hans 
Augustsson till Årets ledare. Alla tre är tillhörande Öresjö SS RS. 
Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen, och beslutar att lägga den till handlingarna. 
 
§9 Behandling av förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret 
Generalsekreterare Joachim Brischewski föredrar förvaltningsberättelsen. Förslag från 
förbundsstyrelsen att resultatet för år 2021 balanseras i ny räkning. Årsmötet uppdrar åt styrelsen 
att uppdatera hur deltagaravgifter ska redovisas. 
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. Beslutet är enhälligt. 
 
§12 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner 
12.1 Röstlängd Roddistriktsförbunden (RDF) 
Förbundsstyrelsen föreslår stadgeändringar i 2 kap. 3 § respektive 4 § gällande att begränsa RDF:ens 
beslutsförhet, och ta bort deras rösträtt på förbundsmötet. 
Votering: 28 röster bifall, 25 röster avslag, 5 röster nedlagda. ⅔ majoritet krävs för stadgeändring. 
Årsmötet beslutar att avslå propositionen. 
 
12.2 Ny Roddistriktsorganisation (RDF) 
Förslag om en ombildning av RDF:ens geografiska organisation. 
Förbundsstyrelsen drar tillbaka propositionen. 
 
12.3 EM i inomhusrodd 2024 alt. 2025 
Förbundsstyrelsen lämnar proposition om svenskt arrangörskap avseende EM i inomhusrodd 2024 
alternativt 2025.  
Tillägg: Extra årsmöte krävs för att skicka in en skarp ansökan, där organisatoriska och ekonomiska 
förpliktelser redovisas. Årsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka ansökan. 
Förbundsstyrelsen yrkar på återremiss av propositionen.  
Årsmötet beslutar att återremittera propositionen till styrelsen.  







 
 


3 (5) 


Besöksadress, Idrottens Hus Skansbrogatan 7 Stockholm • Postadress, Box 549 442 15 Kungälv 
08-699 64 35 • info@rodd.rf.se • www.rodd.se 


§13 Behandling av motioner som RDF, ombudsmän eller röstberättigande föreningar senast den 31 
december 2021 ingivit till förbundsstyrelsen 
13.1 RK Fläkten 
Motion om att SR ska arbeta för fler NIU, samt att ha minst en anställd tränare på alla våra 
idrottsuniversitet. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.2 RK Fläkten 
Motion om att SR:s bolag Catch the feeling ska ha sin bolagsstämma på årsmötet i SR.  
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att styrelsen avser att utreda bolagets framtida funktion 
under 2022 för att vid förbundsmötet 2023 redovisa detta. Förbundsmötet kan då ställning till 
bolagets framtid. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.3 RK Fläkten 
Motion om att skapa en samarbetsgrupp för samlokaliseringsprojektet av anläggningar med andra 
vattensportförbund. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag.  
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.4 RK Fläkten 
Motion om att förbundsstyrelsen ska kontakta de två inomhusseriearrangörerna i syfte att återstarta 
inomhusserien. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, med tillägg att man vill bredda formerna för roddmaskinstävlingar. 
Motionären drar tillbaka till motionen. 
 
13.5 RK Fläkten 
Motion om att SR ska skicka in en motion till World Rowing (WR) gällande att tillåta reklam på 
båtarna under WR-evenemang. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. En motsvarande motion är redan inskickad till WR under 2020. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.6 RK Fläkten 
Motion om att SR ska stödja Sv. Friidrottsförbundets motion till SOK gällande utredning av 
uttagningskriterier till OS. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
 
13.7 Höganäs RF 
Motion om nya medlemsavgifter och nya medlemsantalsnivåer. 
Förbundsstyrelsen yrkar avslag, men med tillägg att den nya styrelsen ska se över avgifterna. 
Årsmötet beslutar att avslå motionen. 
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§14 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande 
verksamhetsperiod 
Generalsekreterare Joachim Brischewski föredrar förbundsstyrelsens verksamhetsplan och budget 
för kommande verksamhetsperiod. 
Avsnitt 6 Landslag ” Utred möjligheten att etablera ett olympiskt elitcenter i samverkan med andra 
SF, näringsliv och kommun”: Östra RDF vill ha tillägg till protokollet att eventuellt beslut ska 
behandlas på årsmöte. 
Årsmötet beslutar att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.  
 
§15 Fastställande av årsavgift och andra avgifter till förbundet 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade avgifter enligt följande: 


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


2. Medlemsavgifter från och med 2018: 
1-20 medlemmar  850 kr 
21-50 medlemmar  2450 kr 
>50 medlemmar  4250 kr 
Kyrkbåtar och 10-huggare 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 förslaget. 
 
§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 nyval av Anders Joelsson, Hammarby, som förbundsordförande på ett år. 
Årsmötet beslutar att välja Anders Joelsson till förbundsordförande på ett år. 
 
§18 Val av tre ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval av en ledamot för en tid av ett år 
Valberedningen föreslår följande ledamöter: 
Frida Svensson NIRF, omval på 2 år 
Henrik Nilsson  Stockholm, nyval på 2 år 
Per-Olof Claesson Öresjö, nyval på 2 år 
Charlotte Andersson Avesta, fyllnadsval på 1 år 
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 Katarina Maiqvist, Mölndal, nyval på 1 år. 
Lekmannarevisorssuppleant Maria Fredriksson, Mölndal, nyval på 1 år.  
Årsmötet beslutar att välja enligt valberedningens förslag ovan. 
Auktoriserad revisor med tillhörande suppleant utses av revisionsfirman EY. 
 
§20 Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
Årsmötet väljer Per Lundberg, Vaxholm; Karin Nordenfelt, Halmstad, och Tryggve Risfelt, Mölndal 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 
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över demokrati- och delaktighetsfrågor tillsammans med 
Emma Andersson, för att ge förutsättningar för föreningsdemokrati, jämställdhet och delaktighet i 
förening, distrikt och förbund. ÖRDF överlämnar skrivelse om demokrati vilken biläggs protokollet. 
 
Förbundsordförande Anders Joelsson betonar vikten av att, samt uppmanar, föreningarna och 
distrikten att jobba för att fler medlemmar engagerar sig. Ordförande avslutar mötet och tackar alla 
för deltagandet. 
 
 
Borås den 27 mars 2022 
 
 
 
 
 
    
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Henrik Persson  Per-Olof Höög 
Förbundsmötessekreterare  Förbundsmötesordförande 
 
 
 
 
…………………………………………..  ………………………………………….. 
Mikael Borgh   Maria Fredriksson 
Justerare   Justerare 
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