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Protokoll från Riksidrottsmötets RF-stämma
den 19-21 maj 2017, Karlstad Congress Culture
Centre
Riksidrottsmötets öppnande
Riksidrottsmötet (RIM) består av Sveriges Riksidrottsförbunds stämma (RF-stämman) och
SISU Idrottsutbildarnas stämma (SISU-stämman). Före öppnandet av 2017 års Riksidrottsmöte hälsades deltagarna välkomna till Karlstad och Värmland med anföranden av landshövding Kenneth Johansson, kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser samt Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmlands ordförande Kicki Johansson.
Dessutom framfördes underhållning av Värmlandsoperan.

Öppningsanföranden
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Eriksson öppnade 2017
års RIM med ett inledningsanförande.
Regeringens representant, ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellemark
Knutsson, tackade för möjligheten att få vara med att inleda RIM, och höll ett anförande.

Utmärkelser m.m.
I samband med den traditionella kamratmiddagen under lördagen utdelade Björn Eriksson
RF:s förtjänsttecken till väl meriterade idrottsledare, enligt bilaga A.

Parentationer
Under den gemensamma delen av RIM hedrades några av idrottens många ledare som gått
bort sedan förra RIM med en tyst minut.

Hälsning
Enligt tradition föreslog RF:s ordförande att RIM skulle sända en hälsning till svensk idrotts
beskyddare Kung Carl XVI Gustaf.
RIM beslutade att till beskyddaren för svensk idrott, Kung Carl XVI Gustaf, sända följande
hälsning:
”Till Hans Majestät Konungen!
Sveriges Riksidrottsförbund och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna samlade i Karlstad till Riksidrottsmöte sänder Ers Majestät sina hälsningar”.

Senare under RIM erhölls en svarshälsning enligt följande:
”Till medlemmarna i Sveriges Riksidrottsförbund och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, samlade i
Karlstad till Riksidrottsmöte den 19-21 maj, framför jag mitt varma tack för den vänliga hälsningen och
sänder mina bästa välgångsönskningar.
Carl Gustaf”.
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Handlingar till RF- och SISU-stämman 2017
Följande handlingar förelåg vid RF- och SISU-stämman:
Röstlängder och ombudsförteckning för RF- och SISU-stämman 2017 (bilaga B)
Förslag till arbetsordning för RF- och SISU-stämma 2017 (bilaga C)
Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman 2017 (bilaga D)
Lekmannarevisorernas granskningsrapport till RF-stämman för år 2015 (bilaga E)
Lekmannarevisorernas granskningsrapport till RF-stämman för år 2016 (bilaga F)
RS förslag: Strategisk plan 2018-2021 (bilaga G)
RS och FS förslag: Verksamhetsinriktning 2018-2019 med ekonomiska planer (bilaga
H)
RS förslag: Ett samordnat elitidrottsstöd för SF (bilaga I)
Motionerna 1, 2, 3 och 4 samt RS yttrande över motionera (bilaga J)
Motion 5 samt RS yttrande över motionen (bilaga K)
RS förslag: Översyn av stödformer i relation till mål 2025 (bilaga L)
Motion 6 samt RS yttrande över motionen (bilaga M)
RS förslag: Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning (bilaga N)
Motion 7 samt RS yttrande över motionen (bilaga O)
Motion 8 samt RS yttrande över motionen (bilaga P)
Motion 9 samt RS yttrande över motionen (bilaga Q)
Motion 10 samt RS yttrande över motionen (bilaga R)
Motion 11 samt RS yttrande över motionen (bilaga S)
Motion 12 samt RS yttrande över motionen (bilaga T)
Motion 13 samt RS yttrande över motionen (bilaga U)
Motion 14 samt RS yttrande över motionen (bilaga V)
Motion 15 samt RS yttrande över motionen (bilaga X)
Motion 16 samt RS yttrande över motionen (bilaga Y)
RS förslag: nya jämställdhetsmål och stadgeändring gällande könsfördelning i SF-valda
organ (bilaga Z)
Motionerna 17, 18 och 19 samt RS yttrande över motionerna (bilaga Å)
RS förslag: Ändringar av RF:s och SISU:s stadgar samt Idrottens Antidopingreglemente
(bilaga Ä)
Motion 20 samt RS yttrande över motionen (bilaga Ö)
Motionerna 21 och 22 samt RS yttrande över motionerna (bilaga AA)
RS förslag: Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF
och SISU (bilaga AB)
Motion 23 samt RS yttrande över motionen (bilaga AC)
Ansökan om medlemskap i RF från nio förbund samt RS yttrande över ansökningarna
(bilaga AD)
Ansökan om medlemskap i SISU från ett förbund samt FS yttrande över ansökan (bilaga AE)
Valberedningens förslag om arvode för RS/FS valda ledamöter (bilaga AF)
Valberedningens förslag om personval (bilaga AG)
RF/SISU:s lekmannarevisorers förlag till gemensam valberedning (bilaga AH)
RF:s respektive SISU:s verksamhetsberättelser med årsredovisningar för år 2015 respektive år 2016 (bilaga AI)
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Integrerade RF- och SISU-stämmor
RF-stämman och SISU-stämman 2017 genomfördes integrerade med varandra. Ärendebehandlingen skedde samordnat om än att beslut togs var för sig. I formellt hänseende har därför två separata protokoll upprättats, efter denna gemensamma inledning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

RF-stämmans öppnande
Ordföranden Björn Eriksson öppnade RF-stämman.

2.

Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om mötets behöriga utlysande
Förteckningen över registrerade ombud utgör underlag till röstlängd för RFstämman. I röstlängden återfinns även namnen på de ombud som tillkommit vid senare justeringar av röstlängden.
RF-stämman har enligt stadgarna utlysts, bland annat genom det officiella kungörelseorganet www.idrottenskungorelser.se, två gånger under 2016 samt genom publicering av möteshandlingar på www.svenskidrott.se den 21 april 2017.
RF-stämman beslutade
att fastställa röstlängd för RF-stämman enligt bilaga 1; och
att RF-stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

3.

Val av mötesordföranden
RF-stämman beslutade, på förslag av valberedningen,
att välja Eva Johansson och Karin Mattsson Weijber till mötesordföranden.

4.

Val av mötessekreterare
RF-stämman beslutade, på förslag av valberedningen,
att välja Elin Johansson till sekreterare för RF-stämman.

5.

Val av protokolljusterare
RF-stämman beslutade, på förslag av valberedningen,
att välja Erik Hellners, Sv. Danssportförbundet, och Karin Lundgren, Sv.
Friidrottsförbundet, att tillsammans med mötesordförandena justera protokollet.
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6.

Val av rösträknare
RF-stämman beslutade, på förslag av valberedningen,
att välja Tor-Erik Henriksson, Anders Rådström, Birgitta Lantz, Lena Sahlin, Daniel Glimvert, Maria Gidlund, Lillemor Lindell, David Gustafsson,
Malin Törnevad och Lina Wahlgren, samtliga RF/SISU-riks, till rösträknare.

7.

Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén
RF-stämman beslutade, på förslag av valberedningen,
att välja Lotta Kellander, RS/FS, till ordförande i redaktionskommittén; och
att välja Tommy Ohlström, RS/FS, Suzanne Lundvall, RS/FS, Ulla Gustavsson, Sv. Simförbundet och, Tomas Engholm, Sv. Innebandyförbundet, till ledamöter i redaktionskommittén.

8.

Fastställande av arbetsordning
RF-stämman beslutade
att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning för RF-stämman.

9.

Fastställande av föredragningslista
RF-stämman beslutade
att fastställa föreliggande förslag till föredragningslista.

10.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m.

10.1 Riksidrottsstyrelsens (RS) verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de senaste två verksamhetsåren
RF/SISU:s generalsekreterare Stefan Bergh föredrog verksamhetsberättelserna avseende 2015 respektive 2016.

10.2 RF:s förvaltningsberättelser för de senaste två räkenskapsåren
10.3 RF:s revisorers berättelser
Revisor Peter Ek, Grant Thornton, redovisade revisorernas arbete och berättelse.
Lekmannarevisor Leif Thunman, redovisade lekmannarevisorernas arbete och
granskningsrapport.
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RF-stämman beslutade
att med godkännande lägga verksamhets- och förvaltningsberättelserna för
år 2015 och 2016 till handlingarna; och
att med godkännande lägga revisionsberättelserna för samma tid till handlingarna.

10.4 - 10.6 (SISU:s behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser m.m.)
(Behandlades enbart av SISU-stämman)

11.

Fråga om ansvarsfrihet för RS förvaltning
RF-stämman beslutade
att, i enlighet med revisorns tillstyrkan, bevilja RS ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåren
2015 och 2016.

13.

Behandling av RS och FS förslag samt inkomna motioner

13.1 Behandling av RS förslag: Strategisk plan för svensk idrott
2018-2021 (Strategiarbetet 2025)
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag samt att
ärendet bordläggs för beslut efter punkt 14 i föredragningslistan.
Johan Storåkers, Sv. Friidrottsförbundet, och Lena Larsson, Sv. Orienteringsförbundet, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att bordlägga ärendet för behandling efter punkt 14 i föredragningslistan.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (1), Johan Storåkers, Sv. Friidrottsförbundet (1) och Lena
Larsson, Sv. Orienteringsförbundet (1).

13.2 Behandling av RS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för tiden 2018-2019
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Susanne Erlandsson, föredrog förslaget till verksamhetsinriktning med ekonomiska
planer och yrkade bifall till RS förslag samt att ärendet bordläggs för beslut efter
punkt 14 i föredragningslistan.
Jan Johnsson, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet, yrkar dels bifall till RS förslag,
dels ett tillägg under rubriken 4, Förutsättningar för utveckling mot målen 2025;
RF-stämman 2017 i Karlstad
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RF ska under 2018-2019 i nära samverkan med SF leda och samordna svensk idrotts bredd- och motionsutveckling, så att vi optimerar resurser, undviker konkurrens och marknadsför vårt gemensamma erbjudande till omvärlden.
Johan Fyrberg, Sv. Gymnastikförbundet, och Karl-Erik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet, yrkar bifall på RS förslag och avslag på Jan Johnssons tilläggsyrkande.
Susanne Erlandsson, RS, önskade få återkomma med RS ställningstagande över Jan
Johnssons tilläggsyrkande inför beslutet.
Mikael Peterson, Sv. Bordtennisförbundet, yrkade dels bifall till RS förslag, dels ett
tillägg i den tredje sista punktsatsen under rubriken 4. Förutsättningar för utveckling mot målen 2025 med lydelsen; att erbjuda ett fördjupat samarbete med lämpliga
högskolor för att tillsammans med SF ge idrotten möjlighet till högre relevant utbildning.
Susanne Erlandsson, RS, önskade få återkomma med RS ställningstagande över
Mikael Petersons tilläggsyrkande inför beslutet.
RF-stämman beslutade
att bordlägga ärendet för behandling efter punkt 14 i föredragningslistan.
I debatten deltog: Susanne Erlandsson, RS (3), Jan Johnsson, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet
(2), Gunnar Håkansson, Sv. Golfförbundet (1), Johan Fyrberg, Sv. Gymnastikförbundet (1), KarlErik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet (1) och Mikael Peterson, Sv. Bordtennisförbundet (1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Förhandlingarna ajournerades för middag kl. 17.00 och återupptogs kl. 18.30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.1 RS förslag: Ett samordnat elitstöd för SF
Yrkanden:
Susanne Erlandsson, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
Johan Storåkers, Sv Friidrottsförbundet, och Tomas Engholm, Sv. Innebandyförbundet yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att RS får i uppdrag att tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté
och Sveriges Paralympiska Kommitté samt i samverkan med SF, se
över hur svensk idrott kan få störst effekt av det samlade elitidrottsstödet;
att RS tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté tar fram en modell för en samordnad optimering av
varje organisations kompetens och resurser;
att modellen beslutas av RS efter samråd med Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté så att implementering kan
inledas senast vid årsskiftet 2017/18; och
att RS återkommer med RF-stämman 2019 med en rapport över arbetet.
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I debatten deltog: Susanne Erlandssson, RS (1), Johan Storåkers, Sv. Friidrottsförbundet (1), Tomas Engholm, Sv. Innebandyförbundet och Pierre Thullberg, Sv. Fäktförbundet (1).

13.3.2 Motion nr 1: Sv. Friidrottsförbundet: Gemensam utredning
om samordnat elitstöd, motion nr 2: Sv. Fäktförbundet: Samarbete och samordning av elitidrottsstödet, motion nr 3: Sv.
Golfförbundet: Samordna de operativa elitresurserna mellan
SOK och RF samt motion nr 4: Sv. Innebandyförbundet: Samordning av elitidrottsstödet inom svensk idrott
RF/SISU/SF/SOK
RF-stämman beslutade
att avslå Sv. Friidrottsförbundets förslag om att tillsätta en utredning tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté; och
att motionerna om samordning av elitidrottsstödet i övriga anses besvarade med hänvisning till vad som anförts i RS proposition 13.3.1: Ett
samordnat elitidrottsstöd för SF.

13.4 Motion nr 5: Sv. Friidrottsförbundet: Oberoende antidopingarbete inom svensk idrott
Yrkanden:
Lotta Kellander, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag samt yrkad
bifall till RS tilläggsyrkande med lydelsen; att RF-stämman uppdrar till RS att föra
dialog med världsantidopingorganisationen (WADA) i syfte att säkerställa att Sverige också fortsatt uppfyller världsantidopingkoden.
Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet, Thomas Fogdö, Sv. Parasportförbundet, och
Maria Möller, Sv. Golfförbundet, yrkade bifall till motionen.
Josefin Lundin, Sv. Motorcykel och Snöskoterförbundet, yrkade bifall till RS förslag inklusive tilläggsyrkandet.
Kenneth Thorén, Sv. Bilsportförbundet, yrkade bifall till RS förslag inklusive tillläggsyrkandet samt avslag på motionen.
Karl-Erik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet, Jonas Bergquist, Sv. Ishockeyförbundet,
Ola Strömberg, Sv. Skidförbundet, och Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet, yrkade att frågan skulle remitteras till redaktionskommittén för framtagande av förslag som senare behandlas på Riksidrottsmötet.
Lotta Kellander, RS, ställer sig bakom Karl-Erik Nilssons m.fl. yrkande om att remittera frågan till redaktionskommittén.
RF-stämman beslutade
att remittera frågan till redaktionskommittén.
I debatten deltog: Lotta Kellander, RS (2), Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet (2), Josefin Lundin, Sv. Motorcykel och Snöskoterförbundet (1), Kenneth Thorén, Sv. Bilsportförbundet (1), Thomas Fogdö, Sv. Parasportförbundet (1), Maria Möller, Sv. Golfförbundet (1), Arne Ljungquist (efter
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stämmans beslut om yttranderätt i frågan) (1), Karl-Erik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet (1), Jonas
Bergquist, Sv. Ishockeyförbundet (1), Ola Strömberg, Sv. Skidförbundet (1) och David Lega, Sv.
Simförbundet.

13.5.1 Behandling av RS förslag: Översyn av stödformer i relation
till mål 2025
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att uppdra till RS att genomföra en översyn av samtliga stöd i nära samverkan med SF; och
att uppdra till RS att till RF-stämman 2019 återkomma med ett förslag till
beslut om ramar och principer för ekonomiskt stöd till IF, distrikt, SF och
övriga organisationer på nationell nivå.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (1)

13.5.2 Motion nr 6: Sv. Skateboardförbundet: Mätbar spontanidrott
RF-stämman beslutade
att bifalla motion nr 6 med hänvisning till vad som anförs i RF:s förslag:
Översyn av stödformer i relation till mål 2025.

13.6.1 Behandling av RS förslag: Handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning
Yrkanden:
Anna Iwarsson, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
Margareta Israelsson, Sv. Parasportförbundet, yrkade att stryka orden ”efter vad det
ekonomiska läget tillåter” i RS andra att-sats.
Anna Iwarsson, RS, yrkar avslag till Margareta Israelsson, Sv. Parasportförbundets
förslag.
RF-stämman beslutade, efter försöksvotering,
att anta Handlingsplan för personer med funktionsnedsättning enligt bilaga
2; och
att uppdra till RS att dimensionera nivå och tempo för handlingsplanens
genomförande efter vad det ekonomiska läget tillåter.
I debatten deltog: Anna Iwarsson, RS (2), Margareta Israelsson, Sv. Parasportförbundet (2) och
Tommy Ohlström, RS (1).
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13.6.2 Motion nr 7: Sv. Paraförbundet: En satsning på folkhälsa
RF-stämman beslutade
att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i RS förslag 13.1: Strategisk plan, 13.2: Verksamhetsinriktning respektive
13.6.1: En handlingsplan för idrott för personer med funktionsnedsättning.

12.

Kandidatnominering för val enligt punkterna 15.1 – 2 och 15.6
– 15.9.
Valberedningens ordförande, Hans Hellquist, redogjorde för valberedningens arbete
och förslag. RF/SISU:s lekmannarevisor Kerstin Rosén redovisade lekmannarevisorernas förslag till nomineringar avseende valberedningen (15.8 - 15.9).
Följande kandidater nominerades av valberedningen, lekmannarevisorer och ombud
Ordförande i SISU Idrottsutbildarna tillika ordförande i FS (15.1)
Omval av Björn Eriksson
Nominerad av valberedningen
Sex ledamöter i FS för fyra respektive två år (15.2.1 och 15.2.2)
Omval av Stefan Bessman (4 år)
Nominerad av valberedningen
Omval av Anita Edlund (4 år)
Nominerad av valberedningen
Omval av Susanne Erlandsson (4 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Lena Arvidsson (4 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Erik Söderberg (4 år)
Nominerad av valberedningen
Fyllnadsval/omval av Ola Lundberg (2 år) Nominerad av valberedningen
Ordförande och vice ordförande i Riksidrottsnämnden (2 år) (15.3.1 och 15.3.2)
Omval av Krister Malmsten (2 år)
Nominerad av valberedningen
Nyval av Bo Bengtsson (2 år)
Nominerad av valberedningen
Tre ledamöter i Riksidrottsnämnden (4 år) (15.3.3)
Omval av Thomas Tjäder
Nominerad av valberedningen
Nyval av Anna Erman
Nominerad av valberedningen
Nyval av Christer Pallin
Nominerad av valberedningen
Ordförande och vice ordförande i Dopingnämnden (2 år) (15.4.1 och 15.4.2)
Omval av Åke Thimfors
Nominerad av valberedningen
Omval av Owe Hultin
Nominerad av valberedningen
Två ledamöter i Dopingnämnden (4 år) (15.4.3)
Omval av Magnus Forsblad
Nominerad av valberedningen
Omval av Margareta Ivarsson
Nominerad av valberedningen
Ordförande och vice ordförande i Dopingkommissionen (2 år) (15.5.1 och 15.5.2)
Nyval av Åke Andrén Sandberg
Nominerad av valberedningen
Nyval av Anna Björklund
Nominerad av valberedningen
Två ledamöter i Dopingkommissionen (4 år) samt fyllnadsval (2 år) (15.5.3 och 15.5.4)
Omval av Lise-Lotte Jansson
Nominerad av valberedningen
Nyval av Sverker Nilsson
Nominerad av valberedningen
Fyllnadsval av Lars Lilja
Nominerad av valberedningen
Fyllnadsval av Cecilia Dahlman
Nominerad av valberedningen
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En särskild revisor med ersättare enligt 13 kap. 3 § RF:s stadgar (2 år) (15.5.5)
Nyval av Micael Schultze
Nominerad av valberedningen
Nyval av Stefan Norell
Nominerad av valberedningen
En revisor med personlig ersättare (15.6)
Utseende av Grant Thornton som revisionsbolag.
Nominerad av valberedningen
Två lekmannarevisorer med personliga ersättare (15.7)
Nyval av Christer Englund med omval av Anders Eriksson som ersättare.
Nyval av Annika Gräls med nyval av Kristina Thurée som ersättare)
Samtliga nominerade av valberedningen
Ordförande i RF/SISU:s valberedning (15.8)
Nyval av Thomas Persson
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Sex ledamöter i RF/SISU:s valberedning för fyra respektive två år (15.9.1 och 15.9.2)
Tre ledamöter i valberedningen (4 år).
Nyval av Lena Runströmer
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Nyval av Johan Storåkers
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Nyval av Patrik Tengwall
Nominerad av Lekmannarevisorerna
Nyval av Jane Andersson
Nominerad av Sv. Judoförbundet
Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen (2 år).
Hans G Svensson
Nominerad av Lekmannarevisorerna

RF-stämman beslutade
att förklara nomineringen avslutad för val enligt 15.1 - 15.9.
I debatten deltog: Hans Hellquist, valberedningen, Kerstin Rosén, lekmannarevisorer och Kristina
Pekkola, Sv. Judoförbundet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Förhandlingarna ajournerades fredag kl. 20.45 och återupptogs lördag kl. 09.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.7 Motion nr 8: Svenska Skolidrottsförbundet: Se till att fler barn
introduceras till idrotten och föreningen i skolan
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Ola Lundberg, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
Erik Söderberg, Sv. Skolidrottsförbundet, yrkade bifall till motionen.
RF-stämman beslutade
att avslå motion nr 8 med hänvisning till vad som anförts i RS förslag: Strategisk plan 2018-2021 om att tillsammans med SF göra en kraftansamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.
I debatten deltog: Ola Lundberg, RS (1) och Erik Söderberg, Sv. Skolidrottsförbundet (1).
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13.8 Motion nr 9: Sv. Basketbollförbundet: Gemensam policy och
hållning inom idrotten
Yrkanden:
Stefan Bessman, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
Mats Carlson, Sv. Basketbollförbundet, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att bifalla motionen genom att uppdra till RS att utarbeta en särskild anvisning till 1 kap. RF:s stadgar om Idrottens värdegrund och särskilt avsnittet Allas rätt att vara med.
I debatten deltog: Stefan Bessman, RS (1), Mats Carlson, Sv. Basketbollförbundet (1).

13.9 Motion nr 10: Sv. Innebandyförbundet: Översikt av distrikt
och regioner
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
RF-stämman beslutade
att bifalla motion nr 10 genom att uppdra till RS att se över möjligheten att
slå samman DF och SISU-d.

13.10 Motion nr 11: Sv. Skidskytteförbundet: Översyn av
RF/SISU:s distriktsorganisation
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Sofia Domeij, Sv. Skidskytteförbundet och Håkan Leeman, RS yrkade bifall till RS
förslag.
RF-stämman beslutade
att bifalla motion nr 11 genom att uppdra till RS att se över möjligheterna
att inom befintlig distriktsorganisation förändra arbetssättet så att stödet
blir effektivt och anpassat till samtliga idrotter oavsett utbredning i landet.
I debatten deltog: Sofia Domeij, Sv. Skidskytteförbundet (1) och Håkan Leeman, RS (1).
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13.11 Motion nr 12: Sv. Innebandyförbundet: Effektivisering av
svensk idrott
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
RF-stämman beslutade
att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i RS förslag: Ett samordnat elitidrottsstöd för SF, samt i RS förslag till verksamhetsinriktning för svensk idrott 2018-2021.

13.12 Motion nr 13: Mariehems SK: Egen bank för medlemsförbunden och dess föreningar
RF-stämman beslutade
att avslå motion nr 13.

13.13 Motion nr 14: Proletären FF: Verka mot en omreglerad spelmarknad
RF-stämman beslutade
att avslå att-sats 1 i motion nr. 14; och
att att-satserna 2-5 i motion nr. 14 är besvarade med vad RS anför i sitt
utlåtande.

13.14 Motion nr 15: Proletären FF: Stöd den palestinska idrotten –
sportbojkott av Israel
RF-stämman beslutade
att att-sats nr. 1 i motion nr. 15 är besvarad med vad RS anför i sitt
utlåtande; och
att avslå att-sats nr. 2 i motion nr. 15.

13.15 Motion nr 16: Roddklubben Fläkten: Krav för utländska medborgare för att få tävla
RF-stämman beslutade
att avslå motion nr. 16.

13.16 RS förslag: Nya jämställdhetsmål och stadgeändringar gällande könsfördelning i SF-valda organ
Yrkanden:
Suzanne Lundvall, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
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Anders Tallgren, Sv. Friidrottsförbundet, Fredrika Lindström, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet, Helena Carlsson, Sv. Ridsportförbundet, Gunnar Håkansson, Sv.
Golfförbundet och Ida Kvist, Sv. Boxningsförbundet yrkade bifall till RS förslag.
Kaj Nyman, Sv. Konståkningsförbundet, yrkade att exkludera kommittéer, råd och
utskott från jämställdhetsmålet, i övriga delar yrkades bifall till RS förslag.
Kristian Elisson, Sv. Amerikansk Fotbollförbundet, yrkade att SF i sina stadgar ska
föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera
könet ska vara representerat med minst 40 procent av samtliga ledamöter; inklusive
ordföranden, i styrelsen. Samt med hälften av övriga ledamöter i valberedningen
och att i normalstadgarna för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska
bestå av kvinnor och män.
Suzanne Lundvall, RS, yrkade avslag på Kaj Nyman, Sv. Konståkningsförbundet,
ändringsförslag, samt yrkade avslag på Kristian Elisson, Sv. Amerikansk fotbollförbundets tilläggsförslag.
RF-stämman beslutade, efter försöksvotering,
att anta nya jämställdhetsmål för svensk idrott enligt bilaga 3, att uppnå till
stämman 2025; och
att anta stadgeändringar i 11 kap. 4 § 4. RF:s stadgar enligt bilaga 4 med
ikraftträdande från och med den 1 juni 2021.
I debatten deltog: Suzanne Lundvall, RS (2), Anders Tallgren, Sv. Friidrottsförbundet (1), Fredrika
Lindström, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet (1), Helena Carlsson, Sv. Ridsportförbundet (1),
Gunnar Håkansson, Sv. Golfförbundet (1), Ida Kvist, Sv. Boxningsförbundet (1), Margareta Israelsson, Sv. Parasportförbundet (1), Kaj Nyman, Sv. Konståkningsförbundet (1), Kristian Elisson, Sv.
Amerikansk Fotbollförbundet (1) och Henrik Johansson Sv. Sportdykarförbundet (1).
------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------Förhandlingarna ajournerades för fika kl. 10.20 och återupptogs kl. 10.45.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.17 Motion nr 17: Sv. Friidrottsförbundet: Införande av en etisk
kod, motion nr 18 från Sv. Gymnastikförbundet; Införande av
en etisk kod samt motion nr 19 från Sv. Friidrottsförbundet;
Införande av en visselblåsarfunktion
Yrkanden:
Stefan Bessman, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag samt yrkande bifall till RS kompletterande förslag: att uppdra till RS att till RF-stämman
2019 göra en översyn av 14 kap. RF:s stadgar i syfte att säkerställa att förseelser
som kan vara utsträckta i tid och särskilt riktade mot barn regleras ur ett barnrättsperspektiv.
Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet, yrkade bifall till RS förslag inkl. kompletteringsförslaget.
Sofia Åkesson, Sv. Skyttesportförbundet, yrkade dels bifall till RS förslag, dels en
komplettering i form av att kompletteringsförslaget bör inkludera såväl barn som
ungdomar.
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Johan Fyrberg, Sv. Gymnastikförbundet, Helena Carlsson, Sv. Ridsportförbundet,
Jonas Bergqvist, Sv. Ishockeyförbundet, yrkade bifall till RS förslag.
Stefan Bessman, yrkade bifall till Sofia Åkesson, Sv. Skyttesportförbundets kompletteringsförslag.
RF-stämman beslutade
att bifalla motionerna nr. 17 och nr. 18 först att-satsen genom att uppdra till
RS att ta fram en etisk kod i syfte att förstärka idrottsrörelsens värdegrund samt inrätta en idrottens ombudsman;
att bifalla motion nr. 17 och nr. 18 första att-satsen genom att uppdra till
RS att till RF-stämman 2019 återkomma med förslag om att införa en
grund för bestraffning vid brott mot den etiska koden;
att bifalla motion nr. 19 genom att uppdra till RS att utreda hur en visselblåsarfunktion ska kunna utformas och införas;
att med hänvisning till vad som anförs i RS utlåtande avslå andra att-satsen i motion nr. 18 i vad avser ändring av preskriptionstiden i 14 kap. 10
§ RF:s stadgar;
att uppdra till RS att till RF-stämman 2019 göra en översyn av 14 kap.
RF:s stadgar i syfte att säkerställa att förseelser som kan vara utsträckta i tid och särskilt riktade mot barn och ungdomar regleras ur ett
barnrättsperspektiv.
I debatten deltog: Stefan Bessman (2), Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet (1), Sofia Åkesson,
Sv. Skyttesportförbundet (1), Johan Fyrberg, Sv. Gymnastikförbundet (1), Helena Carlsson, Sv.
Ridsportförbundet (1) och Jonas Bergqvist, Sv. Ishockeyförbundet (1).

13.18 RS förslag: Ändringar av RF:s stadgar samt Idrottens Antidopingreglemente
RF-stämman beslutade
att avta RS förslag till stadgeändringar i RF:s stadgar enligt bilaga 5; och
att anta RS förslag till ändringar i Idrottens Antidopingreglemente enligt bilaga 6.

13.19 Motion nr 20: Sv. Innebandyförbundet: Kandidatnominering
till RIM
Yrkanden:
Stefan Bessman, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
Johan Carlsson, Sv. Innebandyförbundet, yrkade bifall till RS förslag.
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RF-stämman beslutade
att uppdra till RS att genomföra en konsekvensanalys av en stadgeändring
i enlighet med motionärens förslag och utifrån analysen återkomma till
RF-stämman 2019 med eventuella förslag till reviderade stadgar.
I debatten deltog: Stefan Bessman, RS (1) och Johan Carlsson, Sv. Innebandyförbundet (1).

13.4 Redaktionskommitténs förslag med anledning av motion nr
5: Oberoende antidopingarbete inom svensk idrott.
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till redaktionskommittén
förslag.
Lotta Kellander, RS, föredrog redaktionskommitténs förslag samt yrkade bifall till
detsamma.
Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet, Karl-Erik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet,
och Kenneth Thorén, Sv. Bilsportförbundet yrkade bifall till redaktionskommitténs
förslag.
Josefin Lundin, Sv. Motorcykel och Snöskoterförbundet och Maria Möller, Sv.
Golfförbundet, återtog sitt yrkade och yrkade istället bifall till redaktionskommitténs förslag.
RF-stämman beslutade
att RF-stämman uppdrar till RS att skyndsamt föra dialog med världsantidopingorganisationen (WADA) och regeringen i syfte att säkerställa att
Sverige uppfyller världsantidopingkoden;
att RF-stämman uppdrar till RS att vidta åtgärder för att säkerställa en godkänd svensk ordning;
att återrapportering till SF sker hösten 2017 och att processen är transparent och inkluderande; och
att motionen därmed får anses besvarad.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (1), Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet (2), Lotta Kellander, RS (1), Karl-Erik Nilsson, Sv. Fotbollförbundet (1), Kenneth Thorén, Sv. Bilsportförbundet
(1), Josefin Lundin, Sv. Motorcykel och Snöskoterförbundet (1) och Maria Möller, Sv. Golfförbundet (1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Härefter återgick förhandlingarna till föredragningslistans punkt 13.20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.20 Motion nr 21: Sv. Innebandyförbundet: Valbarhet till RIN,
DoN och DopK samt motion nr 22 från Sv. Ishockeyförbundet: Möjligheten för styrelseledamöter i SF, SDF och DF att
väljas till RIN.
Yrkanden:
Stefan Bessman, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att ändra 4 kap. 6 § RF:s stadgar enligt bilaga 7.
I debatten deltog: Stefan Bessman, RS (1).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Förhandlingarna ajournerades för lunch kl. 12.00 och återupptogs kl. 14.00.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.21.1 Behandling av RS förslag: Översyn av kriterier, villkor och
anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att uppdra till RS att göra en översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer till RF, och till RF-stämman 2019 framlägga förslag till nya regler att
tillämpas vid denna stämma.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (2), Anders Tallgren, Sv. Friidrottsförbundet (2)

13.21.2 Motion nr 23: Sv. Innebandyförbundet: Tydliga kriterier för
vilka förbund som ska finnas inom RF/SISU-familjen
(Gemensam punkt med RF-stämman)
Yrkanden:
Linda Noppa, Sv. innebandyförbundet, yrkade bifall till RS förslag.
Tommy Ohlström, RS, yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att i enlighet med RS förslag bifalla motionen genom hänvisning till RS förslag om översyn av villkoren m.m. för medlemskap.
I debatten deltog: Linda Noppa, Sv. Innebandyförbundet (1) och Tommy Ohlström, RS (1).
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14.

Ansökningar om medlemskap i RF och SISU Idrottsutbildarna

14.1 Ansökan om medlemskap: Svenska Bridgeförbundet
Yrkanden:
Micke Melander, Sv. Bridgeförbundet, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Bridgeförbundet ansökan om medlemskap för
beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019
ska ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Micke Melander, Sv. Bridgeförbundet (1).

14.2 Ansökan om medlemskap: Svenska Cheerleadingförbundet
Yrkanden:
Katrin Chieux, Sv. Cheerleadingförbundet, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Cheerleadingförbundet ansökan om medlemskap för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid
RIM 2019 ska ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Katrin Chieux, Sv. Cheerleadingförbundet (1).

14.3 Ansökan om medlemskap: Svenska E-sportförbundet
Yrkanden:
Alexander Hallberg, Sv. E-sportförbundet, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska E-sportförbundet ansökan om medlemskap för
beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019
ska ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Alexander Hallberg, Sv. E-sportförbundet (1).

14.4 Ansökan om medlemskap: Friskis och Svettis Riks
Yrkanden:
Karin Nolke Grubbström, Friskis och Svettis Riks, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Friskis och Svettis Riks ansökan om medlemskap för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 ska
ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Karin Nolke Grubbström, Friskis och Svettis Riks (1).
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14.5 Ansökan om medlemskap: Svenska Islandshästförbundet
Yrkanden:
Stöt Ulrika Andersson, Sv. Islandshästförbundet, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Islandshästförbundet ansökan om medlemskap
för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM
2019 ska ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Stöt Ulrika Andersson, Sv. Islandshästförbundet (1).

14.6 Ansökan om medlemskap: Svenska Kroppskulturförbundet
Yrkanden:
Kenneth Johansson, Sv. Kroppskulturförbundet, presenterade förbundet.
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Kroppskulturförbundet ansökan om medlemskap
för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM
2019 ska ske utifrån dessa.
I debatten deltog: Kenneth Johansson, Sv. Kroppskulturförbundet (1).

14.7 Ansökan om medlemskap: Svenska Lacrossförbundet
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Lacrossförbundet ansökan om medlemskap för
beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019
ska ske utifrån dessa.

14.8 Ansökan om medlemskap: Svenska Padelförbundet
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Padelförbundet ansökan om medlemskap för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 ska
ske utifrån dessa.

14.9 Ansökan om medlemskap: Svenska Surfförbundet
RF-stämman beslutade
att återremittera Svenska Surfförbundet ansökan om medlemskap för beredning utifrån nya förutsättningar, och att prövningen vid RIM 2019 ska
ske utifrån dessa.
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14.10 Sveriges Schackförbund
(Behandlades enbart av SISU-stämman)

13.1 Behandling av RS förslag: Strategisk plan för svensk idrott
2018-2021 (Strategiarbetet 2025)
Yrkanden:
Tommy Ohlström, RS, föredrog ärendet och yrkade bifall till RS förslag.
RF-stämman beslutade
att ställa sig bakom den strategiska planen 2018-2021 enligt bilaga 8;
att inriktningen i den strategiska planen ska ligga till grund för verksamhetsinriktningen 2018-2019 och kommande verksamhetsinriktningar
fram till 2021; och
att ge RS i uppdrag att till RF-stämman 2019 revidera idrottens idéprogram
Idrotten vill, i linje med intentionerna i strategi 2025.
I debatten deltog: Tommy Ohlström, RS (1).

13.2 Behandling av RS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för tiden 2018-2019
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Susanne Erlandsson, föredrog förslaget till verksamhetsinriktning med ekonomiska
planer som av RS efter bordläggningen kompletterats på så sätt att en ny punkt föreslogs under rubriken 4. Förutsättningar för utveckling mot målen 2025 med lydelsen: RF och SISU ska under 2018-2019 skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete med för SF lämpliga akademiska lärosäten och därigenom ge möjlighet till
relevant högre utbildning. Vidare föreslog RS en ny punkt under rubriken En ny syn
på träning och tävling med lydelsen: RF ska under 2018-2019 i nära samarbete
med SF leda och samordna idrottsrörelsens utvecklingsresa kring en ny syn på träning och tävling. Susanne Erlandsson yrkade bifall till RF reviderade förslag.
Jan Johnsson, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet, drog tillbaka tidigare framfört
förslag och yrkade bifall till RS reviderade förslag.
Mikael Peterson, Sv. Bordtennisförbundet, drog tillbaka tidigare framfört förslag
och yrkade bifall till RS reviderade förslag.
RF-stämman beslutade
att anta förslaget till gemensam verksamhetsinriktning med ekonomiska
planer för 2018-2019 enligt bilaga 9.
I debatten deltog: Susanne Erlandsson, RS (1), Jan Johnsson, Korpen Sv. Motionsidrottsförbundet
(1) och Mikael Peterson, Sv. Bordtennisförbundet (1).

RF-stämman 2017 i Karlstad
23

Protokoll RF-stämman 19-21 maj 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Förhandlingarna ajournerades kl. 15.35 och återupptogs söndag kl. 09.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.0 Valberedningens förslag om arvode till RS valda ledamöter
(Gemensam punkt med SISU-stämman)
Yrkanden:
Hans Hellquist, valberedningens ordförande, föreslog oförändrat arvode.
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att godkänna att arvodering sker på sätt som fastslogs av RF-stämmorna
2009-2015, dvs enligt följande:
1. För ordförande utgår ett arvode med 1,5 pbb per månad.
2. För vice ordförande utgår ett arvode med 2,0 pbb per år.
3. För övrig ledamot utgår arvode med 1,0 pbb per år.

15.1 Val på två år av ordförande i Riksidrottsförbundet tillika RS
ordförande
RF-stämman beslutade, enligt valberedningens förslag,
att på två år välja Björn Eriksson (omval).

15.2 Val på fyra respektive två år av sex ledamöter i RS
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyra år välja Stefan Besman (omval), Anita Edlund (omval), Susanne
Erlandsson (omval), Erik Söderberg (nyval) samt Lena Arvidsson (nyval); och
att på två år välja Ola Lundberg (omval/fyllnadsval).

15.3.1 Val på två år av ordförande i Riksidrottsnämnden (RIN)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Krister Malmsten (omval).

15.3.2 Val på två år av vice ordförande i RIN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Bo Bengtsson (nyval).
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15.3.3 Val på fyra år av tre övriga ledamöter i RIN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyra år välja Thomas Tjäder (omval), Anna Erman (nyval) och Christer Pallin (nyval).

15.4.1 Val på två år av ordförande i Dopingnämnden (DoN)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Åke Thimfors (omval).

15.4.2 Val på två år av vice ordförande i DoN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Owe Hultin (omval).

15.4.3 Val på fyra år av två övriga ledamöter i DoN
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyra år välja Magnus Forssblad (omval) och Margaretha Ivarsson
(omval).

15.5.1 Val på två år av ordförande i Dopingkommissionen (DopK)
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Åke Andrén Sandberg (nyval).

15.5.2 Val på två år av vice ordförande i DopK
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Anna Björklund (nyval).

15.5.3 Val på fyra år av två övriga ledamöter i DopK
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyra år välja Lise-Lotte Jansson (omval) och Sverker Nilsson (nyval).
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15.5.4 Fyllnadsval på två år av två ledamöter i DopK
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på fyra år välja Lars Lilja (omval) och Cecilia Dahlman (nyval).

15.5.5 Val på två år av en särskild revisor med ersättare enligt 13
kap. 3 § RF:s stadgar
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Micael Schultze (nyval) med Stefan Norell (nyval) som
ersättare.

15.6 Beslut att på två år utse ett revisionsbolag
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att utse Grant Thornton till revisionsbolag.

15.7 Val på två år av två lekmannarevisorer jämte personliga ersättare
RF-stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,
att på två år välja Christer Englund (nyval) med Anders Eriksson (omval)
som ersättare; och
att på två år välja Annika Gräls (nyval) med Kristina Thurée (nyval) som ersättare.

15.8 Val på två år av ordförande i RF:s och SISU:s valberedning
RF-stämman beslutade, i enlighet med lekmannarevisorernas förslag,
att på två år välja Thomas Persson till ordförande i valberedningen.

15.9.1 Val på fyra respektive fyra av tre övriga ledamöter i valberedningen
Kerstin Rosén, lekmannarevisor, föredrog lekmannarevisorernas förslag samt pläderade för Lena Runströmer.
Kristiina Pekkola, Sv Judoförbundet, Caj-Åke Andersson, DF/SISU Skåne och
Frank Andersson, DF/SISU Västra Götaland, pläderade för Jane Andersson.
Sara Holmgren, Sv. Handbollförbundet, Elin Gustavson, Sv. Ridsportförbundet,
och Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet, pläderar för Lena Runströmer.
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RF-stämman beslutade, i enlighet med lekmannarevisorernas förslag,
att på fyra år välja Johan Storåkers (nyval) samt Patrik Tengwall (nyval);
och
att, efter sluten omröstning på fyra år välja Lena Runströmer (nyval) (118
röster).
Övriga kvinnliga nominerades antal röster: Jane Andersson 53 röster.
I pläderingen deltog: Kerstin Rosén, lekmannarevisor (1), Kristiina Pekkola, Sv. Judoförbundet
(1), Caj-Åke Andersson, DF/SISU Skåne (1), Frank Andersson, DF/SISU Västra Götaland (1), Petra
Sörling, Sv. Bordtennisförbundet (1), Lars Olsson, DF/SISU Skåne (1), Sara Holmgren, Sv. Handbollförbundet (1), Elin Gustavson, Sv. Ridsportförbundet (1) och Björn Nilsson, Sv. Friidrottsförbundet (1).

15.9.2 Fyllnadsval på två år av en ledamot i valberedningen
RF-stämman beslutade, i enlighet med lekmannarevisorernas förslag,
att på två år välja Hans G Svensson (fyllnadsval)

16.

RF-stämmans och SISU-stämmans avslutande
Mötesordförandena överlämnade klubban till RF:s och SISU Idrottsutbildarnas ordförande Björn Eriksson, som inbjöd Smålandsdistriktet att ta plats i talarstolen. Roger
Ödebrink, ordförande i Smålands Idrottsförbund och SISU Småland, hälsade välkommen till Småland med en film samt välkomnade alla till 2019 års Riksidrottsmöte i Jönköping. Värmlands Idrottsförbund och SISU Värmland överlämnade en
stafettgåva till Smålands Idrottsförbund och SISU Småland.
Härefter tackade Björn Eriksson Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland för ett mycket lyckat arrangemang. Vidare riktades ett stort tack till
alla funktionärer som på olika sätt arbetat med Riksidrottsmötet 2017.
Björn Eriksson tackade Eva Johansson och Karin Mattsson Weijber för väl utfört
uppdrag som mötesordförande. Därefter avtackades följande personer, alla inte närvarande, som avslutat sina respektive uppdrag inom RF och SISU:
RF:s och SISU:s Lekmannarevisorer: Leif Thunman och Kerstin Rosén samt ersättaren Eva Eliasson.
Riksidrottsnämnden: Lena Blixt, Mats Larsson och Lars Edvall.
Dopingkommissionen: ordförande Kristina Olinder, Martin Fahlström och Karin Wistrand.
RF:s och SISU:s valberedning: ordförande Hans Hellquist, Lena Jinnestrand och
Claes Pettersson.
Riksidrottsstyrelsen och SISU:s förbundsstyrelse: Suzanne Lundvall och Håkan Leeman.
Ordföranden i RS och FS, Björn Eriksson avslutade härefter både RF-stämman och
SISU-stämman.
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Vid protokollet:

Justeras:

Elin Johansson

Eva Johansson

Justeras:

Erik Hellners

Karin Lundgren
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