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§ 1 Mötets öppnande Kjell-Ove Oscarsson förklarade mötet öppnat.
§ 2 Notering av 
närvarande 
representanter

Närvarande representanter från klubbar, distrikt och Svenska 
Frisksportförbundet enligt bilaga 1, sammanlagt 38 personer.

§ 3 Fastställande av 
dagordning

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

§ 4 Fastställande av 
föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

§ 5 Val av 
mötesfunktionärer

a) Kjell-Ove Oscarsson valdes till mötets ordförande.
b) Lisa Hallingström valdes till mötets sekreterare.
c) Robin Lindqvist och Martin Karlsson valdes till mötets justerare.
d) Hans-Olof Carlson och Ruben Schultz valdes till mötets rösträknare.

§ 6 a) Bildande av 
Frisksportens 
Ungdomsförbund samt 
förslag till stadgar

Hans-Olof Carlson föredrog bakgrunden till grundandet av Frisksportens 
Ungdomsförbund (se bilaga 2).
Linus Hagander ställde frågor om att kräva betalning av medlemmarna för att 
visa medlemskap, att alla kommittéer inte finns i ungdomsförbundet, att 
direktanslutning inte föreslås i ungdomsförbundet och att en viss procent 
pengar skulle garanteras till ungdomsklubbar och distrikt.
Hans-Olof Carlson svarade att betalning är det smidigaste sättet att visa 
medlemskap och att tanken är att ungdomar ska ha en klubbtillhörighet.
Hans-Olav Austli yrkade bifall på grundandet.
Pontus Landström frågade varför det finns en ungdomskommitté i Svenska 
Frisksportförbundet.
Linus Hagander undrade varför det inte finns fler rörelsegemensamma 
kommittéer.
Jeanette Ahlgren undrade hur det blir med tillgångarna för Svenska 
Frisksportförbundet.
Kerstin Lindström svarade att de blir kvar i Svenska Frisksportförbundet.
Albin Walldén undrade varför förbundsmötena ska ligga i anslutning till 
varandra.
Hans-Olof Carlson svarade att det framför allt beror på de 
rörelsegemensamma stadgeparagraferna.
Kjell-Ove Oscarsson föredrog huvudlinjerna i stadgeförslaget och även ett  
ändringsförslag om att stryka andra meningen i § 3 mom 3.
Linus Hagander föreslog att i § 9 mom 14 Val av förbundsstyrelse lägga till 
ordet “eventuella” före “suppleanter”.
Emma Söderhjelm undrade om Ungdomsförbundet kan utse ledamöter till 
Stiftelsen Frisksportgårdens styrelse.
Peter Hjortsten svarade att stiftelsens stadgar i så fall måste ändras.
Linus Hagander ansåg att rent praktiskt kanske det fungerar ändå.
Hans-Olof Carlson föreslog att punkten om val till stiftelsestyrelsen ska 
strykas ur stadgarna.
Linus Hagander föreslog att i § 14 texten “- när myndigheter kräver det -” ska
strykas.
Kerstin Lindström föreslog att texten ska ändras till “- till exempel när 
myndigheter kräver det -”. Linus Hagander yrkade avslag på detta.
Linus Hagander undrade hur man ska utse ansvarig utgivare och redaktörer 
om styrelserna inte kommer överens.
Hans-Olof Carlson ansåg att det borde gå att komma överens.



Claes Green föreslog att det i § 33 del C mom 3  ska stå att klubbårsmötet ska
hållas senast 1 mars.
Pontus Landström föreslog att det då ska vara konsekvent med distriktens 
årsmöten.
Mats Johansson föreslog att det i § 33 del C mom 3 ska stå att klubbårsmötet 
ska hållas senast sista februari och att det i § 22 mom 1 ska stå att 
distriktsårsmötet ska hållas senast 31 mars.
Claes Green föreslog att det i § 42 mom 4 ska stå att tillgångarna i en upplöst 
klubb i första hand ska gå till den associerade klubben i Svenska 
Frisksportförbundet.
Pontus Landström föreslog att i § 9 mom 14 punkten Föredragning av 
verksamhets- och förvaltningsberättelse för Stiftelsen Frisksportgården stryks.
Olle Sahlberg påpekade att det är svårt att hitta sju personer till en 
förbundsstyrelse.
Martin Karlsson föreslog att i § 10 mom 2 ska stå att förbundsstyrelsen ska 
bestå av minst 5 ledamöter.

Ajournering Mötet ajournerades kl 10:44.
Återupptagande av möte Mötet återupptogs kl 11:05.
 6 a) Bildande av 
Frisksportens 
Ungdomsförbund samt 
förslag till stadgar forts.

Pontus Landström yrkade avslag på förslaget om 5 ledamöter i 
förbundsstyrelsen.
Beslutades

att i § 3 mom 3 ta bort andra meningen,
att i § 9 mom 14 ta bort hänsyftningar till Stiftelsen Frisksportgården

(redovisning samt val av ledamöter),
att i § 9 mom 14 lägga till “eventuella” före “suppleanter” i punkten som

handlar om val av förbundsstyrelse,
att avslå förslaget om att förbundsstyrelsen ska bestå av minst 5

ledamöter,
att i § 10 mom 5 lägga till “eventuella” före “suppleanter” i tredje

meningen,
att i § 14 mom 2 ta bort “- när myndigheter kräver det -”,
att i § 22 mom 1 ändra till att distriktsårsmöte ska hållas senast 31 mars,
att i § 33 c mom 1 ändra till att klubbårsmöte ska hållas senast 1 mars,
att i § 41 ersätta texten “godkänns som klubb enligt det mottagande

förbundets stadgar” med “godkänns av det mottagande förbundets
styrelse.”,

att i § 42 mom 4 byta sista meningen mot “Kvarvarande tillgångar efter
att skulder reglerats tillfaller associerad frisksportklubb om sådan
finnes, annars till förbundet.”,

att ett fristående ungdomsförbund, med tillhörande klubbar och distrikt,
bildas för medlemmar upp till och med 25 år,

att ungdomsförbundet ska heta Frisksportens Ungdomsförbund,
att anta det framvaskade förslaget till stadgar för Frisksportens

Ungdomsförbund,
att Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund

tillsammans benämns Frisksportrörelsen och arbetar efter samma
ändamål och grundprinciper, som endast kan ändras genom
samstämmiga beslut på de båda förbundens förbundsmöten,



att klubbar inom Frisksportens Ungdomsförbund kan välja att associera
sig med en klubb i Svenska Frisksportförbundet och att
ungdomsklubbens medlemmar då även blir medlemmar i
frisksportklubben,

att beslutet träder i kraft fr o m 2014-07-12,
att beslutet var enhälligt.

Tommy Fogelberg framförde ett varmt tack till de inblandade i 
organisationsgruppen, särskilt Hans-Olof Carlson, samt Jesper Antonsson och
Lisa Hallingström som framställde stadgeförslaget.

b) Motion om delat 
ordförandeskap

Linus Hagander föreslog att avslå motionen om delat ordförandeskap samt 
uppdra åt förbundsstyrelsen att lägga fram en proposition i motionens mening
för förbundsmötet 2016.
Beslutades
att bifalla Linus Haganders förslag.

§ 7 Fastställande av 
verksamhetsplan

Den föreslagna verksamhetsplanen fastställdes utan ändringar.

§ 8 Fastställande av 
förbundsavgift

Förslag till förbundsavgifter för Frisksportens Ungdomsförbund:
För 2014: 0 kr/medlem för klubbansluten medlem 0-25 år, 50 kr/medlem för 
klubbansluten medlem 26- år.
För 2015 och 2016: 10 kr/medlem för klubbansluten medlem 0-25 år, 120 
kr/medlem för klubbansluten medlem 26- år.
Svenska Frisksportförbundets styrelse föreslog att förtroendevalda i 
klubbstyrelse ska vara undantagna från förbundsavgiften. Pontus Landström 
yrkade avslag på förslaget.
Beslutades
att avslå förslaget om att förtroendevalda i klubbstyrelse ska vara 
undantagna från förbundsavgiften,
att i övrigt bifalla förslaget till förbundsavgifter.

Ajournering Mötet ajournerades kl 11:54.
Återupptagande av möte Mötet återupptogs kl 13:22.
§ 9 Fastställande av 
budget

Anki Riedel föredrog budgetförslaget. Hon poängterade att budgeten är 
försiktigt räknad eftersom det inte är säkert att det blir något bidrag för år 
2015.
Beslutades
att fastställa den föreslagna budgeten.

§ 10 Fastställande av 
antal ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen

Beslutades
att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 1 suppleant.

§ 11 Val av 
förbundsstyrelse

a) Josefin Sahlberg valdes till förbundsordförande.
b) Erik Schooner valdes till vice förbundsordförande.
c) Anki Riedel valdes till förbundskassör.
d) Mats Johansson och Sofia Lönnberg valdes till ledamöter. Två platser 
lämnades vakanta.
e) Mie Jarl valdes till suppleant.

§ 12 Val av revisorer Ove Pettersson och Karl-Gunnar Miltsis valdes till revisorer.
Erik Mattsson och Martin Karlsson valdes till revisorssuppleanter.

§ 13 Val av ledamöter i a) Johanna Fogelberg och Gustaf Källstrand valdes till ledamöter i 



förbundskommittéer utbildningskommittén.
b) Emelie Malmborg valdes till ledamot i infokommittén.

§ 14 Val av valberedning Jeanette Ahlgren, Trosa FK, Keith Malm, FK Fyren och Simon Stigemyr, 
Värnamo FK valdes till valberedning med Jeanette Ahlgren som 
sammankallande.

§ 15 Mötets avslutande Kjell-Ove Oscarsson tackade för visat intresse och lämnade över klubban till 
den nyvalda ordföranden Josefin Sahlberg.
Josefin sa att det skulle bli väldigt roligt att jobba med det nya förbundet och 
förklarade mötet avslutat.

Ordförande Sekreterare

Kjell-Ove Oscarsson Lisa Hallingström

Justerare

Robin Lindqvist Martin Karlsson
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