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PROTOKOLL 
FÖRBUNDSSTÄMMAN 2019,  
fört vid förbundsstämman med Svenska Dövidrottsförbundet 
i Dövas Hus, Globen, Stockholm den 11 maj. 
 
1. Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Carl Rasmussen hälsar alla välkomna till förbundsstämman och 
förklarar det för öppnad 
 

2. Röstlängd, upprop  Bilaga 1 
Vid uppropet befinner sig 18 röstberättigade ombud från 11 föreningar och 2 distrikt på 
plats 
 

3. Fastställande av förbundsstämmans arbetsordning Bilaga 2 
 
Stämman beslutar 
att fastställa föreliggande arbetsordning med korrigering i arbetsordningens text att 
ordet ekonomiska i andra(2) stycke tas bort från dags dato och framledes. 
 

4. Fastställande av dagordning Bilaga 3 
 
Stämman beslutar 
att fastställa föreliggande dagordning 
 

5. Fastställande av förbundstämmans behöriga utlysande 
 
Stämman beslutar 
att fastställa densamma behöriga utlysande, med kommentar från stämman att alla 
handlingar skall delges samtidigt i enlighet med stadgarna 
 

6. Val av Bilaga 4 
a) stämmans ordförande 
Valberedningen föreslår Sven-Emil Karmgård som stämmans ordförande 
 
Stämman beslutar 
att välja Carl Rasmussen som stämmans ordförande, då Sven-Emil Karmgård ej kan 
tillstå som mötets ordförande, i sin roll som ombud för IK Hephata. 
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b) sekreterare att föra stämmans protokoll 
Valberedningen föreslår förbundets generalsekreterare som stämmans sekreterare 
 
Stämman beslutar 
att välja förbundets generalsekreterare Kenneth Lundh som stämmans sekreterare 
 
c) två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
Stämman beslutar 
att välja Helen Waern, UIF Viljan och Niklas Wanjura, DSK Dalir till stämmans 
protokolljusterare tillika rösträknare 
 

7. Behandling av   
a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 Bilaga 5 
 
Sidan 2, Det skall stå Svenska Dövidrottsförbundet i stället för Sveriges Dövas 
Idrottsförbund i första raden. 
 
Sidan 14, stycke Oldgirls; Eva Ulfsparre, ska det vara Trollhättans DIK istället för 
Jönköpings DIK. 
 
Sidan 15, stycke Bowling Lag, Tvåmanna Damer skall det vara Trollhättans DIK istället 
för IK Scania. 
 
Sidan 17, stycke Sveriges trupp skall även Mattias Wasw och Yvonne Sandblom ingå i 
ledaretruppen. 
 
Stämman beslutar 
att i övrigt anse verksamhetsberättelsen för 2018 som färdigbehandlad 
 
b) förvaltningsberättelsen för 2018 Bilaga 6 
Mattias Hellöre föredrar styrelsens förvaltningsberättelse 
 
Stämman beslutar 
att anse förvaltningsberättelsen för 2016 som färdigbehandlad 
samt 
att IK Surds ombud Jonny Gustavsson påpekar att det har varit en återkommande brist i 
hanteringen av den ekonomiska planen och vill betona att förbundsstyrelsen måste ta 
krafttag för att få till en bättre översyn och kontroll på förbundets budget och utfall. 
 
c) revisorernas berättelse för 2018 Bilaga 7 & 8 
 
Stämman beslutar 
att framföra sitt tack till revisorerna för deras berättelser 
 

8. Frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2018 
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Stämman beslutar 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 
 

9. Förbundsstyrelsens propositioner Bilaga 9 
Inga propositioner har angivits av förbundsstyrelsen  
 
Stämman beslutar 
att lämna denna punkt utan avseende 
 

10. Klubbarnas/distriktens motioner 
Det har inkommit 4 motioner, från 2 föreningar 
 
A SK Lundia, återinföring av simning i Skol-SM 
 
Stämman beslutar 
att uppdra till BoUU att återföra simning in i programmet för SKOL-SM 
 
B SK Lundia, lägerverksamhet för barn 9–12 år 
 
Stämman beslutar 
att uppdra till distrikten att anordna barnlägerför angiven åldersgrupp inom varje 
upptagningsområde. 
 
C IK Hephata, Finansiell etisk kod inom dövidrotten 
 
Stämman beslutar 
att motionen är besvarad förutom i punkt 4, då föreningar äger själv beslutsrätt för att 
ge bidrag till aktiv spelare 
 
D IK Hephata, Definition av parasport och dövidrottens relation till begreppet 
 
Stämman beslutar 
att förbundets motionssvar skall genomföras 
 

11. Förbundsstyrelsens förslag för 2020–2021 
a) verksamhetsplan Bilaga 10 
 
Stämman beslutar 
att godkänna förbundsstyrelsens förslag till översiktlig verksamhetsplan 
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b) budgetplan Bilaga 11 
 
Stämman beslutar 
att efter Riksidrottsstyrelsen har tagit beslut i den nya stödformen som skall ske den 22 
oktober 2019, att en budgetplan för 2020 skall sändas till medlemsföreningarna för att 
per capsulam ta beslut för budgetplanen 2020 samt att förbundsstyrelsen utlyser en 
extra förbundsstämma i samband med representantskapsmötet 2020 i Malmö för beslut 
gällande budgetplan för 2021. 
 

12. Fastställande av nästa förbundsstämmoavgift 
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad förbudsstämmoavgift på 800 kr 
 
Stämman beslutar 
att fastställa nästa förbundsstämmoavgift till 800 kr 
 

13. Val av Bilaga 4 
a) förbundsordförande för en tid på två år 
Valberedningen föreslår Carl Rasmussen till förbundsordförande 
 
Stämman beslutar 
att utse Carl Rasmussen till förbundsordförande för en tid på två år 
 
b) tre ledamöter för en tid på fyra år 
Valberedningen föreslår Per Markström och Ann-Charlotte Lindblom, båda som nyval 
och Mattias Hellöre som omval till ledamöter. 
 
Stämman beslutar 
att utse Per Markström, Ann-Charlotte Lindblom och Mattias Hellöre till ledamöter för 
en tid på fyra år 
 
c) auktoriserad revisor och dess suppleant 
Valberedningen föreslår nyval av Hanna Rexhammar som auktoriserad revisor och Peter 
Rexhammar som suppleant. 
 
Sven-Emil Karmgård, ombud från IK Hephata föreslår Johan Engdahl, Sonora 
 
Stämman beslutar 
att utse Johan Engdahl, Sonora till auktoriserad revisor och uppdrar till Johan Engdahl 
att utse suppleant. 
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d) förtroendevald revisor och dess suppleant 
Valberedningen föreslår nyval av David Farkas som förtroendevald revisor och Lennart 
Engman som suppleant 
 
Stämman beslutar 
att utse David Farkas till förtroendevald revisor och Lennart Engman som suppleant 
 
e) tre personer till valberedningen 
Stämman beslutar  
att omvälja Gull-Britt Lindahl och Anette Örlegård samt att göra ett nyval av  
Tomas Andersson till valberedning tills nästa förbundsstämma. Gull-Britt Lindahl utses 
till valberedningens ordförande och i denna roll är sammankallande för  
 

14. Fastställande av årsavgift för klubbar 
Förbundsstyrelsen föreslår att årsavgiften för klubbarna skall vara 400 kr 
 
Stämman beslutar 
att fastställa årsavgiften med en höjning med 100 kr till ett belopp av 500 kr 
 

15. Förbundets officiella kungörelseorgan 
 
Stämman beslutar  
att fastställa tidningen Dövsport och förbundets hemsida som förbundets officiella 
kungörelseorgan. 
 

16. Förbundsstämmans avslutande 
Carl Rasmussen tackade för stämmans förtroende att kunna få fortsätta sitt 
ordförandeskap inom Svenska Dövidrottsförbundet och därefter förklarade 2019 års 
förbundsstämma för avslutad 
 
 

 
 
 
____________________________ _______________________________ 
Carl Rasmussen Kenneth Lundh 
Stämmoordförande Stämmosekreterare 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Helen Waern Niklas Wanjura 
Protokolljusterare Protokolljusterare 
 


