
   
 

Protokoll från RF-SISU Stockholms distriktsstämma 2022 
 

 Plats:  Digitalt via Teams 
 

 Datum:  2022-03-23 
 
 Tid:  18:30-21:30 
 
 Närvarande: Enligt bilaga 1 
 
 
 Välkomstanförande 

Ordföranden Claes Thunblad hälsar välkommen och öppnar mötet.  
 
 
§ 1 Fastställande av röstlängd för stämman  
 Stämman beslutar  
  att  fastställa röstlängden omfattande 35 ombudsröster. 

 
§ 2 Val av mötesordförande  

 Stämman beslutar  
 att i enlighet med valberedningens förslag välja Tommy Ohlström, ledamot i 

Riksidrottsstyrelsen som ordförande för stämman  
 

 Tommy Ohlström tackar för förtroendet att få leda mötet samt hälsar från 
Riksidrottsstyrelsen. 
 

§ 3  Val av protokollssekreterare 
Stämman beslutar 

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

 
§ 4 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets 

protokoll  
 Stämman beslutar 
 att välja Lennart Hävren, Orientering, och Malin Andersson, Innebandy 

  att jämte ordförande justera mötesprotokollet. 
 
§ 5 Val av rösträknare 
 Stämman beslutar 
 att välja Alexandros Vlastos och Stefan Åhlander 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 19 november 
2021. 

 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  
 Verksamhetsberättelsen anses föredragen med anledning av ordförandens 

inledning. Mötesordföranden går igenom berättelsen rubrik för rubrik.  
Ekonomiansvarig Marie Fors redogör för årsredovisningen 2021. Rolf Lindberg, 
Bowling, deltar i diskussionen.  

 
 Stämman beslutar 
 att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till  
  handlingarna, 
 att med godkännande lägga årsredovisningen med resultat- och  
  balansräkningen för 2021 till handlingarna. 
 
 
§ 9 Behandling av revisorernas berättelse för samma tid, 

Revisorernas berättelse föredras av Gabriel Altun, Grant Thornton, i vilken han 
föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Kjell 
Sahlström, lekmannarevisor, läser upp sin granskningsrapport. 

 
 Stämman beslutar  
 att lägga revisorns berättelse för räkenskapsåret 2021 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 
  

a. Motion ”En förstudie syftande till utveckling av och tillgång till arenor och 
anläggningar för friluftsidrott”. 
 
Lars Gerhardsson, motionär, Rolf Lindberg, Bowling, Björn Hårdstedt, 
Flygsport, Anders Ryrfeldt, Segling deltar i diskussionen. Lars Reuterskiöld, 
Simidrott, lämnar ett medskick om vikten av anläggningskompetens inom 
distriktet.  
 
Lennart Hävren, Orientering, yrkar bifall till motionen.  
 
Claes Thunblad, styrelsens föredragande, yrkar bifall till styrelsens utlåtande 
om att anse motionen besvarad. 
 
Röstningen utfaller: 
Bifall styrelsens utlåtande 21 röster 
Bifall motionen  10 röster 
 
Stämman beslutar 
att  godkänna styrelsens förslag, om att anse motionen besvarad. 

 
 

b. Styrelsens förslag till svar på motion ”Ang. resurser för kommunikation och 
påverkansarbete i Anläggningsfrågan”.  
 
Lars Ekholmer, Fotboll, Mathias Tegnér, Ishockey, Lars Sandberg, Basketboll, 
Lars Reuterskiöld, Simidrott, Lars Hanson, Curling, Per Forsberg Blavier, Golf, 
Anne Blomqvist, Bordtennis, yrkar bifall till motionen 
 
Lennart Pree, Skyttesport, deltar i diskussionen.  
 
Claes Thunblad, styrelsens föredragande, föreslår att attsats 1 ska bifallas i 
stället för att anses besvarad samt att anse attsats 2 besvarad i stället för 
avslagen.   
 
Attsats 1: 
Föreligger endast förslag om bifall till attsats 1. 
 
Attsats 2: 
Ordförande ställer förslagen mot varandra; styrelsens förslag om att anse 
attsatsen besvarad mot Lars Ekholmer med fleras förslag att bifalla attsatsen. 
 



   
Röstningen utfaller: 
Bifall styrelsens utlåtande 12 röster 
Bifall attsatsen  19 röster 

 
Stämman beslutar 
att  godkänna styrelsens förslag, om att bifalla attsats 1. 
att  bifalla attsats 2. 

 
 
§ 12 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 

kommande verksamhetsår 
Viktoria Escobar, styrelsen föredragande, föredrar styrelsens förslag till 
verksamhetsinriktning för 2022-2023.  
Cinnika Beiming, distriktsidrottschef, föredrar styrelsens förslag till ekonomisk 
plan 2022.  
 
Claes Thunblad, styrelsen, föreslår ett tillägg till verksamhetsinriktningen under 
rubriken ”Stärka idrottsrörelsen ”/…/ bland annat genom att utveckla en 
gemensam kommunikativ plattform för fler anläggningar i Stockholmsdistriktet. 
 
Lars Ekholmer, fotboll, Björn Johansson, Baseboll och Softboll, Anders Ryrfeldt, 
Segling deltar i diskussionen  
 

 Stämman beslutar 
 att  godkänna styrelsens förslag till verksamhetsinriktning, med styrelsens 

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

Ordföranden i valberedningen, Lena Runströmer, berättar om valberedningens 
arbete. Lena Runströmer föreslår omval på Claes Thunblad.  
 

 Stämman beslutar 
 att välja Claes Thunblad 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 Doris 
Högne Rydheim (omval), Stefan Bengtsson (omval), Björn Erkus (omval) och 
Charlotta Åkerhielm (nyval).  

 
 Stämman beslutar  

att för en tid av två år välja Doris Högne Rydheim, Stefan Bengtsson, Björn 
Erkus, Charlotta Åkerhielm. 



   
 
 

 
§ 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, Kjell Sahlström, föreslår Lena Runströmer som ordförande i 
valberedningen samt Urban Dahlberg som ledamot på två år.  

 
 Stämman beslutar 
 att välja Lena Runströmer till ordförande i valberedningen. 
 att välja Urban Dahlberg som ledamot på två år 
 
 
 Avslutning 

Claes Thunblad avtackar Caroline Silverudd Lundbom för sina år i styrelsen. Claes 
Thunblad tackar för förtroendet som ordförande för RF-SISU Stockholm, samt 
tackar kansliet och mötesordföranden Tommy Ohlström för en väl genomförd 
stämma och avslutar densamma.  

  
 
 Mötesordförande:  Vid protokollet: 

 
Tommy Ohlström   Cinnika Beiming 

 
 
 

Justeras:  
 
Lennart Hävren  Malin Andersson    


