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Art: Förbundsmöte 

 

Tid: 14 juli 2012. Mötet började kl. 08:30 avslutades kl. 16:25. 

 

Plats: Park Bio, Vara. 

 

§ 1 Förbundsmötets öppnande 
Förbundsordförande Göran Bengtsson hälsade samtliga närvarande välkomna till förbundsmötet. 
Han sa att förbundsmötet är ett avslut för den gamla perioden och en start för den nya. Dagens möte 
innehåller bland annat en ekonomisk diskussion inför framtiden. Göran förklarade därmed 
förbundsmötet 2012 för öppnat. 

§ 2 Mötets behöriga utlysande 
Hans-Olof Carlsson, Västergötlands frisksportdistrikt, påpekade att de ekonomiska handlingarna inte 
sänts ut i förväg till ombuden, vilket inte är bra eftersom de ekonomiska redovisningarna då inte finns 
möjlighet att ta del av dem innan mötet och diskutera det ute i föreningar och distrikt. Han ville sända 
med till kommande styrelse att det inte upprepas. När det gäller mötets behöriga utlysande hade han 
inget att erinra. 

Förbundsmötet beslutade 
att förbundsmötet var behörigt utlyst. 

§ 3 Ombudsupprop 
Förbundsordförande Göran Bengtsson förrättade ombudsupprop. (Ombudslista bilaga 1) 

Förbundsmötet beslutade 
att fastställa antalet ombud och röstberättigade till 39. 
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§ 4 Fastställande av dagordning 
Förbundsordförande Göran Bengtsson föredrog förslag till dagordning. När det gäller punkt 18 Val av 
ledamöter och suppleanter i Stiftelsen Frisksportgården/Stensunds folkhögskolas styrelse så ska det 
på punkt 18 b vara tre suppleanter. Dessutom föreslogs att motionen ang Frisksportrörelsens 
organisation behandlas på punkt 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag 
 
Förbundsmötet beslutade 
att efter justering på punkt 18 b till tre suppleanter och förslag till behandling 
av motionen avseende Frisksportrörelsens organisation på punkt 10 fastställa 
föreslagen dagordning. 

§ 5 Val av mötesfunktionärer 
Göran Bengtsson föredrog valberedningens förslag till mötesfunktionärer. 

Förbundsmötet beslutade 
att välja följande mötesfunktionärer: 

 

 ordförande  Kjell-Ove Oscarsson 

 sekreterare  Birgitta Rydell 

   Monica Ståhl 

 justerare  Erik Schooner 

   Keith Malm   

rösträknare  Johanna Fogelberg 

  Kerstin Malm 

Informerades om att beredningsutskottet (BU) har bestått av Mats Johansson och Emelie Berglund. 

Därefter övertog Kjell-Ove Oscarsson ordförandeklubban och ledningen av förhandlingarna. 
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6 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Svenska Frisksportförbundet 
Förbundsordförande Göran Bengtsson ansåg att verksamhetsberättelsen för åren 2010-2011 var 
föredragen genom att ombuden kunnat ta del av den genom de utsända handlingarna. 

Kerstin Malm, FK Fyren, påpekade att under rubriken ”Idrott och friluftsliv” saknas att man 
genomfört RM i terräng år 2010 och 2011. 

Göte Höglund, FK Herkules, ansåg att skrivningen om tvisten med FK Herkules inte var rätt 
beskriven. Göran Bengtsson, förbundsstyrelsen, föreslog att under rubriken ”Ekonomisk 
förvaltningsberättelse” sista delen av andra meningen i  andra stycket ändras texten till ”….och en 
juridisk tvist i FK Herkules, gjorde att 2010 fick ett stort negativt resultat.” 

Kerstin Malm, FK Fyren, påpekade att det för arbetsgruppen ”Midsommar på Stensund år 2010 & 
2011” var det fel namn i verksamhetsberättelsen. Mötesordförande ansåg att förbundsstyrelsen får 
ansvara för att det blir rättat. 

Emelie Berglund, BU, informerade att Fjällresekommittén och arbetsgruppen för Midsommar på 
Stensund är två arbetsgrupper som har utsetts av förbundsstyrelsen. 

Förbundskassör Lisa Hallingström informerade om att förbundet 2010 gjort ett negativt resultat på 
grund av minskade bidrag från Socialstyrelsen och advokatkostnader i samband med den juridiska 
tvisten i FK Herkules, samt att projektet med cirkusskolan blivit dyrare än beräknat. 2011 erhöll man 
inget bidrag från Socialstyrelsen och bidraget från Svenskt Friluftsliv minskade. Frisksportförbundet 
erhöll försäkringspengar för del av kostnaderna i samband med den juridiska tvisten året före. Den 
ekonomiska situationen innebar att man gjorde vissa kostnadsbesparande åtgärder bland annat 
genom att minska personalstyrkan på förbundskansliet.  

Martin Karlsson, FK Björken, frågade angående 2010 års ekonomiska redovisning där resultat- och 
balansräkning inte överensstämde.  

Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson föreslog att parterna får titta på redovisningen och reda ut vad 
som inte stämmer och återkomma. Under tiden fick några av gästerna ordet. 
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§ 7 Hälsningar 

Vivi Lovelock framförde en hälsning från Våra Gårdar. Hon informerade om ungdomsprojektet och 
att det finns möjlighet att söka medel för ungdomsanpassning i föreningslokalerna. Eftersom hon 
kommer att närvara under dagen så inbjöd hon deltagarna att kontakta henne för mer information. 

Nils-Åke Persson, Blåbandet, hälsade från sitt förbund och hoppades att Frisksport skulle få ett bra 
möte. Sedan tackade han för att Blåbandet och dess ungdomsförbund haft möjlighet att delta i 
midsommarfirandet på Stensund.  

Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson tackade för hälsningarna och sände med en hälsning tillbaka 
till respektive organisation. 

§ 8 Fortsatt behandling av Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Svenska 
Frisksportförbundet  

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, redogjorde för att förbundsstyrelsens ambition hade varit att 
göra en överskådlig och mer lättfattligekonomisk redovisning. Vid framtagningen av denna hade en 
rad under rubriken ”Förbundsövergripande” fallit bort. Advokatkostnader på 468 485 kr ska tillföras 
och totalbeloppet för förbundsövergripande kostnader blir då 1 438 889,42 kr. Totala kostnader blir 
4 542 814, 48 kr och resultatet – 1 085 134,83 kr. 

Förbundsmötet beslutade 
att  efter ovanstående justeringar som redovisas i  §§ 6 och 8 fastställa 
verksamhets- och förvaltningsberättelsen för perioden 2010-2011. 

§ 9 Revisionsberättelse 
Då ingen av revisorerna var närvarande, samt att revisionsberättelsen utdelats vid förbundsmötet fick 
ledamöterna möjlighet att läsa igenom revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog att resultat- och 
balansräkningen fastställs och att den avgående styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsperioden. 
Mattias Wuopio, Falu FK, undrade var den externa revisorns synpunkter finns. 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, och Mats Johansson redogjorde för att man anlitar 
auktoriserad revisor endast för handlingarna som inlämnas till Ungdomsstyrelsen och endast sänds in 
dit tillsammans med ansökan. 
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Förbundsmötet beslutade 
att  notera revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet  
 

Förbundsmötet beslutade 
att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskaps-
perioden 2010-01-01 – 2011-12-31 i enlighet med revisorernas förslag. 

§ 11 Verksamhets- och förvaltningsberättelse för Stiftelsen Frisksportgården 
Tommy Fogelberg, rektor på Stensunds folkhögskola, föredrog 2011 års verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för Stiftelsen Frisksportgården. 2010 års verksamhets- och 
förvaltningsberättelse har redovisats till förbundsstyrelse. 2010 gjorde man ett historiskt bra 
ekonomiskt resultat på 560 tkr, medan 2011 slutade på -100 tkr. Huvuddelen av verksamheten består 
av de långa kurserna. 2011 hade man renoverat fastigheterna för ca 1 miljon, vilket då ingår i det 
ekonomiska resultatet. Ett bra elevunderlag till hösten och internatet kommer att vara fyllt. Framåt 
behöver man satsa på underhåll då det är eftersatt. Till ett projekt ”Naturreservat på Stensund” ska 
man ansökan bidrag hos Jordbruksverket. Bildas ett naturreservat får man en viss begränsad 
handlingsfriheten i framtiden på Stensunds mark på Skogsön.  

Ruben Schultz, Smålands frisksportdistrikt, frågade om en motion om vindkraftverk vid Stensund, 
som varit uppe på tidigare förbundsmöte och menade att det ju inte är aktuellt om det blir 
naturvårdsreservat. Han undrade om styrelsen har behandlat frågan. Peter Hjortsten från styrelsen 
redogjorde för att man har gjort vissa undersökningar med kommunen, men då kommunen är 
restriktiv med att bevilja tillstånd har man inte gått vidare med frågan. 

Tommy Fogelberg informerade att Smålands distrikt inkommit med en skrivelse till styrelsen med ett 
antal frågor kring vindkraftsverksfrågan och att styrelsen kommer att besvara skrivelsen. 

Jeanette Ahlgren, Södermanlands frisksportdistrikt, undrade vilka år leaderprojektet avser. Tommy 
Fogelberg svarade att det startade 2011 och pågår till sommaren 2013. Projektet handlar om 
glesbygdsutveckling och generera arbetstillfällen, bland annat innebär det utveckling av campingen 
och hamnområdet. 
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Förbundsmötet beslutade 
att notera till protokollet att förbundsmötet informerats om Stiftelsen 
Frisksportgårdens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2011, samt 

att notera att Stiftelsen Frisksportgårdens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse för år 2010 har redovisats för förbundsstyrelsen. 

§ 12 Ajournering  

Förhandlingarna ajournerade kl. 9.53 för en kort paus. 

§ 13 Återupptagande  

Förhandlingarna återupptogs kl. 10.10 

§ 14 Hälsning 

Kurt Svedros framförde en hälsning från Hälsofrämjandet. Han ansåg att Frisksport och 
Hälsofrämjandet borde samarbeta bättre och ha mer kontakt under de kommande åren när stora 
förändringar är på gång i samhället inte minst när det gäller bidrag. Tillsammans borde man få kunna 
få ändringar när det gäller reglerna för statsbidrag. Kurt Svedros önskade Frisksport lycka till inför 
framtiden. Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson sände en hälsning tillbaka. 

§ 15 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar och motion 
”Frisksportrörelsens organisation” 
Jesper Antonsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar. Det handlade om vilka 
medlemmar Frisksportförbundet ska söka bidrag för. Bakgrunden är att Ungdomsstyrelsen har 
förändrat sina regler och att de har synpunkter på Frisksportförbundets organisation. Kravet är att 
varje klubb måste ha minst 60% ungdomar för att erhålla statsbidrag.  Ett alternativ för att lösa detta 
skulle vara att ha ett förbund och klubbar för ungdom och ett för de äldre. Förbundsstyrelsen har inte 
valt denna lösning i sitt förslag. 
Förbundsstyrelsens förslag innebär en minskning av statsbidraget, vilket påverkar ekonomin för 
förbundet och klubbarna. Förbundsstyrelsen har bedömt att det arbete i förbund och klubbar som en 
delning skulle innebära inte är värt den ekonomiska konsekvensen. 

Mats Johansson, en av motionärerna, menar att Frisksport är för bra för att falla i glömska. Han 
beskrev vikten av att slå vakt om förbundets medlemmar, folkhögskola och idé och det menar 
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motionärerna att man gör med deras förslag om att Frisksport ska bestå av ett ungdomsförbund och 
ett vuxenförbund. Han avslutade med att yrka bifall till motionen.  

Tommy Fogelberg, som också undertecknat motionen, beskrev att frågan har behandlats under en 
lång tid och att förbundsstyrelsen har gjort en bra beredning av frågan. Den har diskuterats i olika 
forum under en lång tid, men när det gäller slutsatsen så skiljer man sig åt. Det är även en pragmatisk 
fråga: vi ska inte säga nej till det bidrag som vi menar att vi har rätt till. Vi kan ha en samlad 
frisksportrörelse trots förslaget i motionen. 

Han sa vidare att motionärernas förslag är en tvingande konstruktion ” härtill är vi nödda och 
tvungna” för att få bidraget för att våra medlemmar ska kunna fortsätta att delta i våra olika samlingar 
och utbildningar, vilket vi tror annars skulle försvåras.  

Monica Eld, Motala FK, ansåg att Tommy och Mats hade gjort en bra föredragning av sin motion och 
instämde i deras förslag, de hade säkert tänkt mycket innan de skrev motionen och förslaget innebär 
mindre förändring i verksamheten. Monica menade att hon är beredd att tillhöra frisksport Stensund. 
Hon avslutade med att yrka bifall till motionen. 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, argumenterade för förbundsstyrelsens förslag. Många av 
förbundets vuxna medlemmar vill tillhöra sin klubb och inte frisksport Stensund. De önskar 
gemenskap på riktigt vilket försvåras genom att de flesta klubbarna skulle behöva dela upp sig i två 
klubbar, en för ungdomarna och en för de vuxna. 

Erik Schooner, Stockholms frisksportdistrikt, undrade om några andra organisationer redan hade böjt 
sig för Ungdomsstyrelsens nya krav. 

Pontus Landström, FK Stigen, menade att det var en svår fråga. Södermanlands distrikt hade 
diskuterat de två förslagen. Båda förslagen är bra men man hade några frågor. Kan man skjuta på 
beslutet till nästkommande förbundsmöte och kan ungdomsstyrelsen ge anstånd så förbundsstyrelsen 
kan fortsätta att bereda frågan? Vet vi att förbundet kommer att få medel från Svenskt friluftsliv och 
om vi inte får bidrag finns det då en plan B? 

Förbundsstyrelsens förslag innebär att föreningsstyrelsen måste bestå av minst 60% ungdomar för att 
kunna erhålla statsbidrag, men andelen ungdomar i styrelsen kommer att variera över tid. Vad händer 
då med bidragen? Valberedningens förslag kan innebära att de föreslagna är förberedda att arbeta 
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med förbundsstyrelsens förslag, vad händer om man beslutar att anta motionen? Har motionärerna 
då ett eget förslag till förbundsstyrelse? 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundets bidrag till klubbarna ska fördelas 
enligt nuvarande modell men kanske något mindre belopp i framtiden. 

När det gäller att följa Ungdomsstyrelsens nya krav har förbundet fått anstånd en gång, men 
förbundsstyrelsen har inte undersökt möjlighet att få ytterligare anstånd. 

Förbundet har tidigare fått organisationsbidrag från Svenskt friluftsliv och räknar med att erhålla det 
även i fortsättningen. Man ska fortsätta att se över möjligheten att få ingå i Riksidrottsförbundet, men 
eftersom det inte går att få något förhandsbesked vet man inte om det är möjligt.  

Mats Johansson informerade att om man får bidrag från Ungdomsstyrelsen så tillhör man även LSU 
(samlar Sveriges ungdomsorganisationer). 

När det gäller andelen ungdomar i styrelsen så är kravet från Ungdomsstyrelsen att det ska vara minst 
25%  och när det gäller medlemmar i klubbarna måste det vara minst 60% ungdomar. Han svarade 
även på frågan angående förslag till förbundsstyrelse att motionärerna inte hade något eget förslag om 
motionen skulle bifallas. 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, informerade att man idag får ca 1,2 mnkr i statsbidrag och detta 
kommer att minska till viss del med förbundsstyrelsens förslag.  

Claes Green, Sjövalla FK, menade att det är viktigt att ha kvar gemenskapen inom frisksportförbundet 
och inte dela upp i åldersgrupper. Han yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Dessutom deltog Ruben Schultz, Smålands frisksportdistrikt, Hans-Olov Carlsson, Västergötlands 
frisksportdistrikt, Keith Malm, Stockholms frisksportdistrikt, Johannes Westman, Skillingaryds FK, 
och Karin Lindström, Karlskoga FK, i debatten. 

§ 16 Ajournering 

Förhandlingarna ajournerades kl 11.45 för lägeravslutning och lunch. 
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§ 17 Parentation 
Gun Thorsson förrättade parentation där hon tände ett ljus för att minnas de som lämnat förbundet 
under de gånga åren. Parentationen avslutades med ”Gabriellas sång”. 

§ 18 Återupptagande 

Förhandlingarna återupptog kl 13.30. 

§ 19 Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar och motion 
”Frisksportrörelsens organisation” 
Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, besvarade en fråga från Keith Malm. Det gällde om man kan 
ändra tillbaka organisationen igen. Hennes svar var att naturligtvis går det alltid att ändra, men om 
motionen antas blir det lite svårare eftersom likalydande beslut då ska fattas på två organisationers 
förbundsmöten. 

Josefin Sahlberg, Värnamo FK, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Stefan Hjortsten  menade att ett sätt att få in mer pengar är att höja medlemsavgiften, vilket han 
ansåg var rimligt eftersom avgifterna är låga. FK Humlan hade diskuterat frågan och beslutat ställa sig 
bakom förbundsstyrelsens förslag, varför Stefan yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Lennart Calmegren, Göteborgs frisksportdistrikt, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Tommy Fogelberg, motionär, tackade för en mycket bra debatt i denna viktiga fråga.  

Mats Johansson, motionär, tackade för en bra diskussion, samt lämnade upplysning om möjligheten 
att söka dispens hos Ungdomsstyrelsen angående undantag från reglerna för bidrag. Han avslutade 
med att yrka bifall till motionen. 

Mattias Wuopio, Falu FK, tackade för en givande diskussion. Förslagen hade diskuterats i 
Faluklubben, som yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

I debatten deltog även Martin Karlsson, FK Björken, och Kurt Svedros. 

Förbundsmötet beslutade 
att  avslå motionen.  
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Mats Johansson, Östergötlands frisksportdistrikt, reserverade sig mot förbundsmötets beslut att avslå 
motionen angående Frisksportrörelsens organisation till förmån för motionen. 

Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson tackade för en bra debatt där många ombud deltagit i 
diskussionen. 

§ 20 Fortsatt behandling av förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar  
Jesper Antonsson, förbundsstyrelsen, föredrog därefter förbundsstyrelsen förslag avseende 
stadgeändringar.  

Mats Johansson, beredningsutskottet, tog upp frågan om att valberedningen har förslag på två 
förbundsordförande medan man enligt stadgarna endast kan ha en förbundsordförande. 
Beredningsutskottet undrade om man kan ta upp frågan och besluta om en eventuell ändring av 
stadgarna när det gäller val av antal ordförande. 

Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson informerade att det inte kan behandlas på detta förbundsmöte 
då det inte har presenterats ett förslag till ombuden i handlingarna innan förbundsmötet. 

Därefter vidtog en debatt om tolkning av stadgarna huruvida man enligt skrivningen i stadgarna kan 
utse en eller flera ordförande. 

Förbundsstyrelsens förslag till stadgeändringar för Svenska Frisksportförbundet: 
 

Med anledning av Frisksportens Veteranförbunds uppgående i Svenska Frisksportförbundet föreslås 
nedanstående stadgeändringar för att ta bort hänvisningar till FVF. 
 
§ 9, mom 4 
Endast den som är medlem i Svenska Frisksportförbundet enligt § 3 mom 1 kan utses till ombud vid 
förbundsmötet.  
§ 9, mom 7 
Antalet ombud för en klubb baseras på dess medlemsantal enligt rapporteringen för senast avslutade 
verksamhetsår. 
Klubb med upp till 200 medlemmar: 1 ombud 
Klubb med 201-500 medlemmar: 2 ombud 
Klubb med 501-1000 medlemmar: 3 ombud 
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Klubb med 1001 och fler medlemmar: 4 ombud 
§ 9, mom 11 
Närvaro- och yttranderätt vid förbundsmötet har varje enskild medlem i Svenska 
Frisksportförbundet. Mötespresidiet kan ge närvaro- och yttranderätt även till annan person.  
 
§ 21, mom 4 
Endast den som är medlem i Svenska Frisksportförbundet enligt § 3 mom 1 kan utses till ombud vid 
distriktsårsmötet. 
21, mom 7 
Närvaro- och yttranderätt vid distriktsårsmötet har varje enskild medlem i Svenska 
Frisksportförbundet. 
 
§ 22, mom 1 
Distriktet leds av en styrelse som utses av distriktsårsmötet. Styrelsen ska bestå av ordförande, 
sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. Halva 
antalet ledamöter och suppleanter kan väljas på två år. Endast den som är medlem i Svenska 
Frisksportförbundet enligt § 3 mom 1 kan väljas till ledamot eller suppleant i distriktsstyrelsen. 
 
§ 31 A, mom 1 
Förslag till ny lydelse, där även kravet på att visa upp medlemskort tagits bort: 
Närvaro- och yttranderätt vid klubbens möten har varje enskild medlem i Svenska 
Frisksportförbundet. Förslags- och rösträtt vid klubbens möten har envar som är ansluten till klubben 
och medlem enligt § 3 mom 1. Ingen har dock rösträtt vid fråga om egen förvaltning. Röstning får ej 
ske genom fullmakt. 
 
§ 32, mom 1 
Klubbs verksamhet ledes av en styrelse, vilken utses av årsmötet. Den består av ordförande, 
sekreterare och kassör samt det ytterligare antal ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. 
Endast den som är medlem i Svenska Frisksportförbundet enligt § 3 mom 1 kan väljas till ledamot 
eller suppleant i klubbstyrelse. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
att anta dessa stadgeändringar 
att ändringarna ska träda i kraft 2013-01-01 
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Förbundsmötet beslutade 

att  bifalla förbundsstyrelsens förslag angående § 9 mom 4,  7 och 11, § 21 mom 4 
och 7, § 22 mom 1, § 31 A mom 1, och § 32 mom 1 med 2/3 majoritet,   

att stadgeändringarna ska träda i kraft 2013-01-01, samt 

att förbundsstyrelsen får göra erforderliga redaktionella ändringar. 

 

§ 21 Motion angående trampolinledarutbildning 

Claes Green, Sjövalla FK, yrkade avslag på motionen och föreslog att man istället tillsätter en 
utredningsgrupp.  

Erik Schooner, Stockholms frisksportdistrikt och utbildningskommittén, yrkade avslag på Claes 
Greens förslag om en utredningsgrupp och menade att frågan redan har behandlats i 
utbildningskommittén.  

Mats Johansson, Östergötlands frisksportdistrikt, yrkar bifall till Claes Greens förslag.  

Förbundsmötet beslutade 

att  avslå motionen, samt   

att ge utbildningskommittén i uppdrag att utreda frågan ytterligare. 

 

§ 22 Motion angående frisksportturné 

Lovisa Kenttä, motionär från Trosa FK, pekade på vikten av att marknadsföra frisksport för att få fler 
medlemmar och yrkade bifall till motionen. 

Pontus Landström, FK Stigen, ansåg att en frisksportturné ger ett mervärde för förbundet och 
medlemmar som deltar. Sörmlands distrikt,  
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FK Björken, FK Stigen, FK Freja och Trosa FK yrkade bifall till motionen under förutsättning att 
finansieringen är ordnad. 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, informerade att förbundsstyrelsen ansluter sig till 
Södermanlands förslag redovisat av Pontus Landström och yrkade bifall till deras förslag. 

Dessutom deltog Claes Green, Sjövalla FK,  i debatten. 

Förbundsmötet beslutade 

att  bifalla Pontus Landströms förslag tillstyrkt av förbundsstyrelsen, vilket 
innebar bifall till motionen under förutsättning att finansieringen är 
ordnad.   

§ 23 Fastställande av verksamhetsplan 2012-2014 

Göran Bengtsson föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Emmelie Berglund, BU, föreslog en ändring av skrivning under rubriken ”Ideologi och 
verksamhetsutveckling – Vi vill” att fjärde punkten ändras till ” synas i media och uttrycka vår 
ideologi”. Förbundsstyrelsen tillstyrkte BUs förslag. 

Jeanette Ahlgren, Södermanlands frisksportdistrikt, undrade om skrivningen stämmer i första stycket 
under rubriken ”Inledning” där det står att förbundet har verksamhetsbidrag från Ungdomsstyrelsen 
fram till årsskiftet 2012. 

Kerstin Lindström, förbundsstyrelsen informerade att det ska stå ”Vi har organisationsbidrag från 
Ungdomsstyrelsen fram till årsskiftet 2012…..” 

Pontus Landström, FK Stigen, föreslog att de två första styckena under rubriken ”Inledning”  tas bort. 

Förbundsstyrelsen ansluter sig till Pontus Landströms förslag 

Martin Karlsson, FK Björken, frågade angående rubriken ”Veteranförbundet” om det finns någon text 
eftersom den saknas i handlingarna. 
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Karl Erik Appeby från Veteranförbundet informerade att de inlämnat en skrivning till arbetsplanen, 
som inte kommit med i handlingarna. Han informerade om de delar han ur minnet kunde plocka 
fram. 

Följande punkter skall då tillföras arbetsplanen under rubriken ”Veteran – Vi vill” 

• Ansvara för fördelning av medel  
• Se till att man får veterananpassade aktiviteter på rikslägret 
• Se till att det finns veterananpassade aktiviteter på övriga arrangemang 
• Vårda och utveckla museet på Stensund 
• Samverkan med Stensund 

 

Förbundsmötet beslutade 

att anta förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan 2012-2014 med 
ovanstående ändringar och tillägg. 

 

§ 24 Fastställande av klubbarnas förbundsavgifter 

Lisa Hallingström redovisade förbundsstyrelsens förslag och vad förändringen innebär. 

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet 

att  klubbarnas förbundsavgift ska höjas till: 

 60 kr/medlem för klubbansluten medlem 0-25 år 

 120 kr/medlem för klubbansluten medlem 26- år 

Mattias Wuopio, Falu FK, frågande från vilket år de nya avgifterna gäller eftersom klubbarna tagit 
beslut om medlemsavgifterna för nästkommande år. 

Jesper Antonsson, förbundsstyrelsen, svarade att de förslagna medlemsavgifterna gäller från år 2013. 
Hans-Olof Carlsson, Västergötlands frisksportdistrikt, menade att förslaget påverkar klubbarna, men 



      Protokoll 
Svenska Frisksportförbundets Förbundsmöte 

Vara 2012‐07‐14 
 

www.frisksport.se 

eftersom klubbarna har fått ut förslaget i god tid inför sina årsmöten så yrkade han bifall till 
förbundsstyrelsens förslag.  

Emelie Berglund, Östergötland frisksportdistrikt, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Förbundsmötet beslutade 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 

§ 25 Fastställande av direktanslutna medlemmars medlemsavgifter till förbundet 

Lisa Hallingström redovisade förbundsstyrelsens förslag och förändringen från nuvarande avgifter.  

Förbundsstyrelsen föreslog förbundsmötet 

att de direktanslutnas medlemsavgifter ska höjas till: 

200 kr/år för direktanslutna 0 – 25 år 

 300 kr/år för direktanslutna 26 – 64 år 

 200 kr/år för ålders- och sjukpensionärer och andra medlemmar 65 – år 

 500 kr/år för familj på samma adress 

 

Emelie Berglund, Östergötlands frisksportdistrikt, förslog 

att de direktanslutnas medlemsavgifter ska höjas till: 

300 kr/år för direktanslutna 0 – 25 år 

 400 kr/år för direktanslutna 26 – 64 år 

 300 kr/år för ålders- och sjukpensionärer och andra medlemmar 65 – år 
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 700 kr/år för familj på samma adress 

Förbundsstyrelsen anslöt sig till Emelie Berglunds förslag.  

Förbundsmötet beslutade 

att bifalla Emelie Berglunds förslag tillstyrkt av förbundsstyrelsen. 

 

§ 26 Ajournering 

Mötet ajournerades kl 15.04 för kaffe och fruktpaus. 

 

§ 27 Återupptagande 

Förhandlingarna återupptogs kl 15.24 

 

§ 28 Justering av ombudslistan 

Lisa Hallingström, förbundsstyrelsen, Kenneth Svahn, Jönköpings FK, och Carina Lindqvist, FK 
Herkules, lämnade mötet. 

Förbundsmötet beslutade 

att fastställa antalet ombud och röstberättigade till 36. 

 

§ 29 Hälsning 

Kjell-Ove Oscarsson hälsade från IOGT-NTO och speciellt från aktiviteterna i Almedalen där 
Folkrörelsen mot Drogers Almedalsdrink blev” veckans hetaste” och ”veckans snackis” Han inbjöd 
Frisksportrörelsen att delta i Folkrörelsen mot Drogers verksamhet.   
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§ 30 Fastställande av budget 

Jesper Antonsson redovisade förbundsstyrelsens förslag till budget för perioden 2013-2014 där 
reviderad budget för 2012 finns med som jämförelse.  

Förbundsmötet beslutade 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 
§ 31 Val av förbundsstyrelse och suppleanter  
Olle Sahlberg, valberedningen, informerade hur man arbetat i valberedningen. Valberedningen 
föreslår två ordförande – för att ordförande ska orka med arbetsbördan då man inte längre har någon 
anställd förbundssekreterare. Valberedningen har tillfrågat ca 200 personer för de olika 
förtroendeuppdragen och ca 10 har tackat ja. Valberedningens förslag till förbundsstyrelse är 
ungdomsintriktat då de tillfrågade äldre tackat nej och ungdomarna sagt ja. 

Därefter följde en diskussion om man kan välja en eller två ordförande där bland annat Kerstin Malm, 
FK Fyren, och Hans-Olof Carlsson, Västergötlands frisksportdistrikt, deltog i debatten. 

Förbundsmötet beslutade  

att  utse förbundsstyrelse enligt följande 

Ordförande Rasmus Gustafsson Trosa FK nyval, tidigare ledamot 

 Kerstin Lindström Karlskoga FK nyval, tidigare ledamot 

Vice ordförande Josefin Sahlberg Värnamo FK nyval 

Kassör Ann-Kristin Riedel Motala FK nyval  

Ledamot Martin Karlsson FK Björken nyval 

Ledamot Lisa Hallingström Motala FK nyval, tidigare kassör 

Ledamot Lena Johansson  FK Herkules nyval 
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Suppleant Marcus Polso FK Björken nyval 

Suppleant Sofia Lundberg Värnamo FK nyval 

 

§ 32 Val av förbundsrevisorer och suppleanter  
Olle Sahlberg föredrog valberedningens förslag.  

Förbundsmötet beslutade  

att  utse förbundsrevisorer och suppleanter enligt följande 
 

Revisor Ove Pettersson Trosa FK omval 

Revisor Karl Gunnar Miltsis Rödå FK nyval 

Revisorssuppleant Eric Mattsson           Rödå FK omval 

Revisorssuppleant Bert Thorsson FK Gripen omval 

 

§ 33 Val av ledamöter i förbundskommittéer 
Olle Sahlberg föredrog valberedningens förslag på respektive poster och som kompletterades från 
ombudsbänken. 

Grupperna utser själva vem som ska vara sammankallande/ordförande i kommittéerna. 

Förbundsmötet beslutade  

att  utse ledamöter till kommittéer enligt följande 

Barn Pauline Magnusson Örebro FK  

 Vakant 

 Vakant 
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Ungdom Jonatan Bennerstål Värnamo FK 

 Emmy Karlsson Trosa FK 

 Robin Lindqvist Skillingaryds FK 

 Ivan Paust Sjövalla FK 

 Johan Wendel Sjövalla FK 

 Johannes Westman Skillingaryds FK 

 

Info och kommunikation 

 Sara Svensson Motala FK 

 Emelie Berglund Motala FK 

 

Idrott och friluftsliv Claes Sahlberg Falu FK 

 Olle Sahlberg Värnamo FK  

 Mattias Wuopio Falu FK  

  

Utbildning Nikolina Johansson Värnamo FK 

 Gustav Källstrand FK Herkules 

 Arne Sahlberg Värnamo FK 

 Eric Schooner FK Fyren  
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Kost och hälsa Kajsa Nilsson Värnamo FK 

 Karin Sahlberg Värnamo FK 

 Keith Malm FK Fyren 

 

Veteran Ulla-Maj Hellstrand Trosa FK 

 Gun Karling Direktansluten 

 Ingrid Sävenbrand FK Humlan 

  

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse ledamöter till de vakanta platserna  

 i barnkommittén.  

 

§ 34 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Stiftelsen Frisksportgården 
Olle Sahlberg föredrog valberedningens förslag på respektive poster.  

Kerstin Malm föreslog utöver valberedningens förslag Sven Gustavsson FK Humlan till suppleant. 

Förbundsmötet beslutade  
 
att  utse ledamöter till styrelsen för Stiftelsen Frisksportgården enligt följande 
 

Ledamot Peter Hjortsten FK Humlan omval 

Ledamot Kerstin B Malm FK Fyren omval 

Ledamot Kjell Hasslert Direktansluten omval 
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Ledamot Kerstin Ehnroth FK Humlan nyval 

Ledamot  Mats Hultgren Vetlanda FK nyval 
 

att  efter votering utse suppleanter i ordningsföljd enligt följande 

 

Suppleant Åke Söderström FK Humlan omval 

Suppleant Sören Pettersson Direktansluten omval 

Suppleant Ruben Schultz Värnamo FK nyval 

 

att  utse revisorer och suppleanter enligt följande 
 

Revisor Ove Pettersson Trosa FK omval   

Revisorssuppleant Eric Mattsson Rödå FK omval 

 

§ 35 Val av valberedning 
Mats Johansson, BU, föredrog förslag till valberedningen enligt följande: 

Olle Sahlberg, Agnetha le Claire, Kajsa Nilsson, Vega Reimer och Lovisa Kenttä. Olle Sahlberg avsade 
sig uppdraget varefter mötet föreslog flera personer till uppdraget, vilka samtliga tackade nej. Mats 
Johansson undrade om Olle skulle kunna tänka sig att ingå i valberedningen och överlämna kunskap 
och information från tidigare valberedningsarbete och efter något år eventuellt kunna trappa ner sin 
insats i valberedningen.  

Förbundsmötet beslutade 
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att till valberedning utse Olle Sahlberg, Värnamo FK, Agnetha Le Claire, FK 
Herkules, Kajsa Nilsson, Värnamo FK, Vega Reimer, Trosa FK,  och Lovisa 
Kenttä, Trosa FK, 

att valberedningens ledamöter utser sammankallande, samt  

att Olle Sahlberg sammankallar valberedningen till första mötet. 

 

§ 36 Förbundsmötets avslutning 
Mötesordförande Kjell-Ove Oscarsson tackade därmed för sig och presidiet och överlämnade ordet 
och klubban till de nyvalda förbundsordförandena Rasmus Gustafsson och Kerstin Lindström, som 
gjorde en summering av dagens förbundsmöte. 

Göran Bengtsson avtackade avgående förbundsstyrelsen med choklad från Vara för deras insatser 
under perioden.  

Samliga kommittéledamöter, beredningsutskott och valberedning avtackades, liksom presidiet 

Sången Mot solljusets land sjöngs. 

Därefter förklarade förbundsordförandena Rasmus Gustafsson och Kerstin Lindström förbundsmötet 
avslutat kl. 16.25 

 

Vid protokollet 

Birgitta Rydell  Monica Ståhl 

 

Justeras 

Keith Malm              Erik Schooner 


