
   

 

 
Protokoll från RF-SISU Stockholms distriktsstämma 2020 

 
 Plats:  Digitalt via EasyMeet Online 
 

 Datum:  2020-03-25 samt 2020-04-01 
 
 Tid:  18:30-19:30 samt 19:00-20:30 
 
 Närvarande: Enligt bilaga 1 
 
 
 
 Välkomstanförande 

Ordföranden Helene Hellmark Knutsson hälsar välkommen och öppnar mötet. 
Mötet ajourneras den 25 mars och återupptas den 1 april. 

 
§ 1 Fastställande av röstlängd för stämman  
 Stämman beslutar  
 att fastställa röstlängden omfattande 38 ombud. 

 
§ 2 Val av mötesordförande  

 Stämman beslutar  
 att i enlighet med valberedningens förslag välja Tommy Ohlström som 

ordförande för stämman  
 

Val av protokollssekreterare 
Stämman beslutar 

 att i enlighet med valberedningens förslag välja Cinnika Beiming som 
sekreterare för stämman  

 
 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets 

protokoll  
 Stämman beslutar 
 att välja Carina Oddsberg, ishockey, och Stefan Agnvall, gymnastik, 

  att jämte ordförande justera mötesprotokollet, 
 

 Val av rösträknare 
 Stämman beslutar 
 att välja Alexander Vlastos och Lars Samuelsson till rösträknare. 
 
 



   

§ 6 Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 2 kap. 1 § föreskriver 
Meddelas att kungörelse skett i Riksidrottsförbundets officiella kungörelseorgan 
under december samt att SDF-dialog med inbjudan sänts ut den 12 december 
2020. 

 Stämman beslutar  
 att årsstämman är behörigen utlyst.  
 

 
§ 7 Fastställande av föredragningslista för mötet 
 Stämman beslutar  
 att godkänna den föreslagna föredragningslistan. 
 
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning  

Mötesordförande hänvisar till ordföranden Helene Hellmark Knutssons 
välkomsttal den 25 mars som inbegriper presentation av styrelsens 
verksamhetsberättelse. 
Cinnika Beiming redogör för årsredovisningen 2019. 

 
 Stämman beslutar 
 att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till  
  handlingarna, 
 att med godkännande lägga årsredovisningen med resultat- och  
  balansräkningen för 2019 till handlingarna. 
 
 
§ 9 Behandling av revisorernas berättelse för samma tid, 

Revisorernas berättelse föredras av Peter Olsson i vilken han föreslår 
ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Sune Hellströmer, 
lekmannarevisor läser upp sin granskningsrapport. 

 
 Stämman beslutar  
 att lägga revisorns berättelse för räkenskapsåret 2019 till  
  handlingarna, 
  att  tillika lägga lekmannarevisorns granskningsrapport till   
  handlingarna. 
 
 
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, 
 Stämman beslutar 
 att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. 
 
 



   

§ 11 Styrelsens förslag samt inkomna motioner 
 Föreligger inga förslag  

 
 
§ 12 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 

kommande verksamhetsår 
Helene Hellmark Knutsson föredrar styrelsens förslag till verksamhetsinriktning 
för 2020 utifrån svensk idrotts nya strategi och de fem utvecklingsresorna. 
Cinnika Beiming föredrar styrelsens förslag till ekonomisk plan 2020.  
 
Lars Ekholmer, Stockholms Fotbollförbund, ställer frågor om tillgången till 
idrottens anläggningar samt om de ändamålsbestämda medlen avseende 
Rörelsesatsningen i skolan.  
 
Saleeban Mohamed, Länskorpen, ställer frågor om arbetet i områden där 
idrottsrörelsen ska växa. 
 
Bo Berglund, Roddistriktet, delar i diskussionen och menar att styrelsen för RF-
SISU Stockholm bör arbeta för att öka idrottens stöd från Region Stockholm. 
 
Helene Hellmark, styrelsens föredragande svarar på Lars Ekholmers och 
Saleeban Mohameds frågor samt, med anledning av Bo Berglunds anförande, 
föreslår ett tillägg till styrelsens förslag till verksamhetsinriktning; att RF-SISU 
Stockholm, i ett långsiktigt påverkansarbete, ska verka för att stärka det 
ekonomiska stödet i vår region. 

 
 Stämman beslutar 
 att  godkänna styrelsens förslag till verksamhetsinriktning, med styrelsens 

tillägg, samt ekonomisk plan för kommande verksamhetsår. 
 
 
 
§ 13 Val av distriktsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

Sammankallande i valberedningen, Lena Runströmer, berättar om 
valberedningens arbete. Lena Runströmer föreslår Helene Hellmark Knutsson.  
 

 Stämman beslutar 
 att välja Helene Hellmark Knutsson till ordförande i RF-SISU Stockholm.   
 
 
 
 
 



   

§ 14 Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
Lena Runströmer föredrar valberedningens förslag att, på två år, välja Caroline 
Silverudd Lundbom (omval), Doris Högne Rydheim (omval), Stefan Bengtsson 
(omval) och Björn Erkus (nyval).  

 
 Stämman beslutar  

att för en tid av två år Caroline Silverudd Lundbom, Doris Högne Rydheim, 
Stefan Bengtsson och Björn Erkus. 

 
 

§ 15 Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare 
eller ett revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning 
 
 På valberedningens förslag beslutar stämman 

 att utse Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag. 
 
 
§ 16 Val av lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år 

 
 På valberedningens förslag beslutar stämman 
 att till lekmannarevisor välja Kjell Sahlström med Annika Engström som  
  personlig ersättare.   
 
 
§ 17 Val av ordförande, på ett år, och halva antalet övriga ledamöter, på två år, i 

valberedningen 
 

 Lekmannarevisorn, Sune Hellströmer, föreslår Lena Runströmer som ordförande i 
valberedningen samt Ylva Frisk och Urban Dahlberg som ledamöter på två år och 
Camilla Norström och Frej Söderlund som ledamöter på ett år.  

 
 Stämman beslutar 
 att välja Lena Runströmer till ordförande i valberedningen. 
 att välja Ylva Frisk och Urban Dahlberg som ledamöter på två år och Camilla 

Norström och Frej Söderlund som ledamöter på ett år 
 
 Avslutning 
 Helene Hellmark Knutsson tackar för förtroendet att som ordförande få  

leda RF-SISU Stockholm. Helene tackar Mathias Tegnér för sina två år i styrelsen, 
Peter Ohlson för att genomfört revisionen sedan 2013 samt lekmannarevisorn 
Sune Hellströmer för sitt gedigna arbete sedan 2008. Helene Hellmark Knutsson 
tackar Tommy Ohlström för en väl genomförd stämma och avslutar densamma.  

  



   

 
 
 
 Mötesordförande:  Vid protokollet: 

 
 
 
Tommy Ohlström   Cinnika Beiming 

 
 
 
 

Justeras:  
 
 
 
Carina Oddsberg   Stefan Agnvall    


