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PROTOKOLL 
FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021, 
fört vid förbundsstämman med Svenska Dövidrottsförbundet 
digitalt via Zoom och i Idrottens hus, Stockholm den 16 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 25 röstberättigade ombud från 14 föreningar och 2 distrikt på 
plats.   

3. Fastställande av förbundsstämmans arbetsordning Bilaga 2  
Kommentar om dagordning och budget 2022-2023 
Stämman beslutar 
att fastställa föreliggande arbetsordning.   
 

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. 
 

6. Val av Bilaga 4 
a) stämmans ordförande 
Valberedningen föreslår Romel Belcher som stämmans ordförande. 
 
Stämman beslutar 
att välja Romel Belcher som stämmans ordförande. 
 
b) sekreterare att föra stämmans protokoll 
Valberedningen föreslår Petra Eklund som stämmans sekreterare. 
 
Stämman beslutar 
att välja Petra Eklund som stämmans sekreterare. 
 
c) två protokolljusterare tillika rösträknare 
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Stämman beslutar 
att välja Niclas Björkstrand och Lena Lundh till stämmans protokolljusterare tillika 
rösträknare, med kommentar om att polls-funktionen via Zoom används för rösträkning.  
 

7. Behandling av  Bilaga 5 
a) styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  
Per Markström, styrelseledamot, går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida.  
 
Sidan 5, Henrik Rangfeldt, Dövidrott Östra. 3 april, 2020. Henrik började arbeta från 
2019 egentligen. Det tas bort från verksamhetsberättelsen.  
 
Under internationellt arbete DIBH Kjell Gunnå, basket, blev utnämnd som 
hedersledamot. Kjell är också med i Hall of Fame. Styrelsen och kansliet hittar lämplig 
plats på verksamhetsberättelsen, eventuellt sidan 7.  
 
Sidan 6, Johanna Lamhauge Karmgård – strecket i efternamnet tas bort.   
 
Sidan 21, Boule, europeisk cup i Bryssel, inställd på grund av coronapandemin.  
 
Skulle ha haft karateläger i Grekland, inställd. Kansliet får avgöra om det ska vara med i 
verksamhetsberättelsen.  
 
Stämman beslutar 
att i övrigt anse verksamhetsberättelsen för 2020 som färdigbehandlad efter justeringar 
från stämman.  
 
 
b) förvaltningsberättelsen för 2020 Bilaga 6 
Mattias Hellöre, styrelsekassör, föredrar förvaltningsberättelsen.  
 
Sidan 2, Resultaträkning, vill ha noter för intäkter. Att det följer budget. Så att man ser 
vad intäkterna är, till exempel från RFs bidrag, sponsorer, etc. Det blir tydligare. 
Förbundets intäkter.  
 
Personalkostnader, 3 personal högre kostnader än 4, hur kan det komma sig? Det är 
revisionsbyrån som gjort det. Det är viktigt att det tydliggörs vad kostnaderna är. 
Styrelsen tar emot och noterar det till nästa gång. 
 
Förbundsstämman 2019 – kommentarer om noter. Ändå inte tillräckligt nu. Det behöver 
bli bättre och mer transparent och tydlig, t.ex. vad personalkostnaderna rör såsom 
arbetsgivaravgifter, lön och pensionsavgifter.  
 
Sidan 6 och 7, styrelsen ändrar i noter efter ovanstående kommentarer.  
 
Stämman beslutar 
att i övrigt anse förvaltningsberättelsen för 2020 som färdigbehandlad efter noteringar 
och justeringar från stämman.  
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c) revisorernas berättelse för 2020 Bilaga 7 
Mattias Hellöre föredrar revisorernas berättelse.  
Kommentar: Föreningen Sveriges Dövblinda, ska ändras till Svenska 
Dövidrottsförbundet, sid 2.  
David Farkas som är förtroendevald revisor finns inte på plats.  
 
Stämman beslutar 
att godkänna revisorernas berättelse och att framföra kommentar om ändring enligt 
ovan till revisorerna och att det därefter tas fram en ny revisorernas berättelse med nya 
signaturer som läggs som bilaga till stämmoprotokollet.  
 

8. Frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet för 2020 
 
Stämman beslutar 
att förbundsstyrelsen får ansvarsfrihet för verksamhetsår 2020.  
 

9. Förbundsstyrelsens propositioner Bilaga 8 
a) Förbundsstadgar 

Urban Mesch föredrar detta.  
 
Paragraf 5, ärende vid förbundsstämma. Punkt 12. Enligt beslut i förbundsstämman 
2013. Var finns denna uppgift? Det finns med i stämmoprotokollet från 2013.  
 
Paragraf 5, konstitution av styrelse, förbund, dess DDF. Vem är DDF? DDF står för 
dövidrottsdistriktsförbund. Bra om det tydliggörs vad förkortningen står för i 
stadgarna.  
 
T.O.M. bättre att det står till och med istället för t.o.m. när det gäller stadgarna. 
Kansliet tar emot synpunkten.  
 
Paragraf 4, antalet ombud. Det är kopplat till Dalirs ombud. Ska det sedan ändras när 
vi går igenom motion från Dalir?  
 
Stämman beslutar 
att anta styrelsen förslag på propositionen efter noteringar under stämman. 
 

b) Grafisk Profil 
Ann-Charlotte Lindblom föredrar punkten.  
Fråga: Vad är skillnaden mot före? Det som är nytt är idrottstecknet. 
Ungdomsspelen. Övrigt är som tidigare.  
 
Stämman beslutar 
att godkänna propositionen.  
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c) Strategi 2025  
Kattis Linné föredrar punkten. Inga synpunkter eller kommentarer framkom.  
 
Stämman beslutar 
att godkänna propositionen.  
 

10. Klubbarnas/distriktens motioner    Bilaga 9 
a) Motion från Dalir om antalet ombud till förbundsstämman 

Urban Mesch föredrar punkten. Förbundsstyrelsen anser motionen besvarad med 
tillägget att det ska ett manligt och ett kvinnligt ombud.   
 
Kommentar: Styrelsen anser motionen besvarad. Dalir vill att motionssvaret ändras 
till bifallen. Styrelsen svarar att det beror på att vi har betonat könsfördelningen. 
Dalirs uppfattning är att den är bifallen, men med styrelsen tillägg om 
könsjämställdhet. Stämman röstar om den är besvarad eller bifallen.  
 
Stämman beslutar 
att ändra motionssvaret från att anse den besvarad till bifallen med styrelsens tillägg 
om könsjämställdhet, att det ska vara 1 manligt och 1 kvinnligt ombud.  
 

b) Motion från Dalir om audiogram  
Alexandra Polivanchuk föredrar både punkt b och c. 
 
Stämman beslutar 
att godkänna styrelsen förslag att bifalla motionen vilket innebär att förbundet ska 
utreda hur det ska se ut med krav på audiogram framöver.  

 
c) Motion från Örebro Dövas Pensionärsförening om dispens från krav på audiogram 

vid tävlingar i boule 
Alexandra förklarar att motionen avslås men att det finns möjlighet med dispens från 
krav på audiogram vid t.ex. öppna och inofficiella mästerskapstävlingar. 
 
En kommentar om teckenvalet att slopa audiogram. Motionen handlar inte om att 
slopa audiogram, utan dispens från krav på detta.  
 
Kommentar om inofficiell SM i boule, men SM i boule är redan officiellt. Så det gäller 
att följa SM:s tävlingsbestämmelser. När det är SM måste bestämmelserna om 
audiogram följas. När det är inofficiell kan dispens från krav på audiogram beviljas.  
 
Förtydligande: Till dövidrottsspelen kommer det finnas en öppen klass i boule och 
det är just i den öppna klassen som det finns dispens från krav på audiogram.  
 
Kommentar: Det kan bli konsekvenser om man beviljar en förening dispens från krav 
på audiogram. Svar: ÖDP har ansökt om dispens för deras medlemmar till tävling i 
boule. Därför kommer kansliet se över och utreda frågan om konsekvenser av 
dispens från krav på audiogram i enlighet med motion b.  
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Förtydligande: Det kostar 900 kr att få ett audiogram i Örebro och så finns det 
personer som hör bra för att få delta. Det är anledningen till motionen.  
 
SDI öppnar för möjligheten att dispens från krav på audiogram ges vid öppna 
tävlingar. Men vid SM krävs audiogram.  
 
Kommentar: Vad säger RF:s stadgar?  
Svar: Dövidrottsförbundet är ett specialförbund som har sina egna 
tävlingsbestämmelser.  
Kommentar: Ni följer ICSD:s bestämmelser om audiogram. Men veteraner har ju EM, 
VM, OS, hur ser det ut där?  
 
Svar från förbundsstyrelsen: ICSD har huvudregler om audiogram, 55 db, som 
påverkar alla idrotter och deras arrangemang vid EM och VM samt Deaflympics. Sen 
när det gäller ålder så är det upp till varje idrott. När det gäller SDI så har vi samma 
princip: ett krav på minst 55db. Sen har varje idrott under SDI sina egna 
tävlingsbestämmelser, men alla följer kravet på audiogram och minst 55 db.  
 
Stämman beslutar 
att godkänna styrelsens svar på Örebro Dövas Pensionärsförenings motion om 
dispens från krav på audiogram.  

 
11. Förbundsstyrelsens förslag för 2022–2023 

a) verksamhetsplan  
Kattis Linne föredrar punkten. 
 
Kommentar: Deaflympics finns inte med i verksamhetsplanen 2022. Svar: Det finns med, 
men inte under Internationellt. Följdkommentar: Det står fel, om Deaflympics vinter 
2022 och sommar 2023. Det ska vara sommar Deaflympics 2022, vinter 2023. Styrelsen 
ser över och ändrar.   
 
b) budgetplan 
Mattias Hellöre föredrar punkten. Det framkom under Dövidrottsforum önskemål om 
att lägga till budget 2021 för att jämföra med kolumnerna för 2022 och 2023. Det har 
skickats ut en komplettering till föreningarna under gårdagen.  
 
Kommentar: Var finns budget för Deaflympics? Svar: Det finns redan budgeterat för 
detta till 2021, som alltså kommer flyttas till 2022. Förbundets bidrag kommer också 
minskas så vi måste spara in på flera kostnadsposter. Följdfråga: Budgeterade medel för 
Deaflympics måste ändå synas och att det finns öronmärkt. Nu ser det ut som att det 
inte alls är budgeterat. Svar: SDC, 380 000 kronor varje år. Det går till Deaflympics.  
 
Fråga: I budgeten finns en kostnadspost som heter Personal/styrelse/uppdrag och en 
annan kostnadspost som heter styrelse. Vad är skillnaden på dessa styrelsekostnader? 
Svar: Det handlar om två olika kostnader. Arvode och arbetsförlust. Dessa ska ej blandas 
ihop. Arbetsförlust bakas in i personalkostnader medan arvode till styrelse under ett år 
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är en annan kostnadstyp som hör till kostnadsposten Styrelse. Önskemål att det 
tydliggörs tas emot.  
 
Följdfråga: 1 650 000 kronor för personal, styrelse och uppdrag – vad är det för 
kostnader exakt? Svar: Det är personalens lönekostnader, styrelsens arbetsförlust och 
kostnader till uppdragstagare t.ex. lägerledare, träningsläger och andra typer av 
personalkostnader till personer som inte arbetar i kansliet eller är med i styrelsen.   
 
Följdfråga: Det är budgeterat ett stort underskott. Har ni någon reservplan för hur ni ska 
hantera det? Svar: Intäktsposten med RF:s bidrag är i värsta fall. Vi utgår från detta. Det 
kan eventuellt bli mer i bidrag om vi löser det. Vad vi gör för att minska underskottet är 
att söka olika fonder. Till exempel fick vi 400 000 kronor i bidrag från fonder förra året. 
Det är dock ingen säker inkomst. Därför tar vi inte med det i budgeten.  
 
Fråga: Lokalkostnader, är det verkligen 23 000 kronor per månad? Och gäller det bara 
kontorsarbetsplats för de 3 anställda. Svar: Ja, det stämmer, i RF:s hus. Följdkommentar: 
Om ni säger upp avtalet och hyr kontor på Västanviks folkhögskola har ni möjlighet att 
minska rejält på lokalkostnaderna.  
 
Förslag: Det är viktigt att det avsätts pengar till distrikten också. Föreningar är viktigt för 
SDI:s verksamhet och distrikten är viktiga för föreningarnas verksamhet. Förslag att det 
budgeteras med 75 000 kr var till Dövidrott Västra och Dövidrott Östra.  
 
Fråga: Varför har Dövidrott Östra fått anslag på 50 000 kronor under 2021? Svar: De har 
sökt om medel. De har ekonomiska problem så styrelsen har beviljat detta.  
 
Kommentar: Pengarna kommer ta slut om ett par år om det blir underskott varje år fram 
till 2023. Hur tänker ni göra?  
 
Hur kan det komma sig att det är budgeterat personalkostnader för 2022 som är mindre 
än de faktiska personalkostnaderna under 2020? Kommer någon personal sägas upp? 
Hur går det ihop? Det blir ju mer underskott än nuvarande budget. Svar: Budgeterade 
personalkostnader är inte samma sak som resultaträkning då det räknas på lite andra 
sätt när det bokförs.  
 
Mediautskottet får budgeterat minskade kostnader trots tuff mediebevakning 2022 i 
samband med deaflympics. Hur tänker man här? Svar: Det är något mediautskottet 
kommer titta på.  
 
Kommentar: Det bör ändå finnas med i budgeten att SDI får bidrag från fonder, till 
exempel med ett mål på 150 000 kronor. Hellre än att det inte står något alls. Svar: Vi 
kan inte räkna med fonder som en säker inkomst. Vi tar inte med det för att 
förhoppningsvis få noll resultat om vi får fondbidrag beviljade.  
  
Kommentar: SDI:s kapital kommer ta slut om man godkänner budgetplanen, om det inte 
finns åtgärder för att hantera underskottet.  
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Kommentar: Budget 2020 var i överskott. Budgeten för 2021, 2022 och 2023 visar ett 
stort underskott. Alla internationella mästerskapstävlingar ställdes in under 2020 varav 
överskottet. Det finns budgeterat olika kostnader för olika arrangemang under 2021 – 
bör det inte flyttas till 2022? Det är även orättvist att Östra fått anslag och att Västra 
inte fått. Begär att budget 2021-2023 justeras. Det är rörigt och otydligt. Svar: 
Överskottet sparas in i kapitalet och flyttas inte till ett nytt verksamhetsår. Det stämmer 
att vi kommer ha underskott men vår ambition är att få ekonomin i balans.  
 
Stämman beslutar 
att inte godkänna styrelsens förslag på budgetplan 2022-2023, vilket automatiskt också 
innebär att verksamhetsplanen inte heller kan godkännas.  
 
Förslag från ombud: Att styrelsen får i uppdrag att se över och justera verksamhetsplan 
och budget och att bjuda in till extra förbundsstämma hösten 2021 för att besluta om 
verksamhetsplanen och budgetplanen 2022-2023.  
 
Stämman beslutar med anledning av detta 
att Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny budgetplan för år 2022-2023 till 
extra förbundsstämma som ska genomföras under hösten 2021.  
  

 
12. Fastställande av nästa förbundsstämmoavgift 

Mattias Hellöre föredrar punkten. Oförändrad avgift på 800 kronor.  
 
Stämman beslutar 
att godkänna styrelsens förslag på förbundsstämmoavgift.  
 

13. Val av Bilaga 4 
a)förbundsordförande för en tid på två år 
Valberedningen föreslår Alexandra Polivanchuk till förbundsordförande. 
Dövidrott Västra lämnar in Urban Mesch som motkandidat till valberedningens förslag. 
 
Det blir en diskussion om namnförslagen och hur röstning ska gå till.  
 
Stämman beslutar 
att utse Alexandra Polivanchuk till förbundsordförande för en tid på två år. 
 
b) tre ledamöter för en tid på fyra år  
Valberedningen föreslår  
Urban Mesch, omval 
Tahir Mohamed, nyval 
Julia Gezelius, nyval 
 
Stämman beslutar 
att utse  
Urban Mesch 
Tahir Mohamed 
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Julia Gezelius 
till ledamöter för en tid på fyra år 
 
c) fyllnadsval av en ledamot för en tid på två år 

Valberedningen föreslår  
Anna Pålsson, nyval, till styrelseledamot för en tid på två år 
 
Stämman beslutar 
att utse Anna Pålsson till ledamot på två år.  

 
d) Val av ordförande och två ledamöter till Disciplinnämnden 

Valberedningen föreslår 
Ludvig Ahlström, Stockholm, till ordförande i disciplinnämnden för en tid på två år. 
Förslag till ledamöter är vakanta.  
 
Förslag från ombud: Att stämman utser Ludvig till disciplinnämnden och att han får i 
uppdrag att hitta två personer till. Förslag till namnen kan vi besluta om till extra 
förbundsstämma i höst då det samtidigt beslutas om verksamhets- och budgetplan 
för 2022 och 2023.  
 
Stämman beslutar 
att utse Ludvig Ahlström till ordförande i disciplinnämnden och att han får i uppdrag 
att föreslå två ledamöter, som presenteras till extra förbundsstämma till höst.  
 

e) auktoriserad revisor och dess suppleant 
Valberedningen föreslår  
auktoriserad revisor: Johan Engdahl, Sonora  
auktoriserad revisorssuppleant: Väljs inom Sonora  
 
Stämman beslutar 
att godkänna valberedningens förslag på auktoriserad revisor och revisorssuppleant 
för en tid på två år.  
 

f) förtroendevald revisor och dess suppleant 
Valberedningen föreslår  
Förtroendevald revisor: Jacob Masso, Stockholm, Nyval 
Förtroendevald revisorssuppleant: Lennart Engman, Härnösand 
 
Stämman beslutar 
att godkänna valberedningens förslag på förtroendevald revisor och 
revisorssuppleant för en tid på två år. 
 
f) tre personer till valberedningen 
Gull-Britt Lindahl och Tomas Andersson har tackat ja till att fortsätta. Förslag från 
ombud: Kattis Linne, nyval.  
 
Stämman beslutar  
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att utse Gull-Britt Lindahl, Tomas Andersson och Kattis Linne till valberedningen till 
nästa förbundsstämma. Kattis Linne utses som ordförande i valberedningen.  
 
 

14. Fastställande av årsavgift för klubbar 
Förbundsstyrelsen föreslår  
500  Kr, precis som tidigare.  
 
Stämman beslutar 
att fastställa årsavgiften.  
 

15. Förbundets officiella kungörelseorgan 
Ann-Charlotte Lindblom föredrar punkten. Tidningen Dövsport är förbundets officiella 
kungörelseorgan. Kolla också gärna på www.svenskdovidrott.se där det också löpande 
läggs in information och nyheter, även på svenskt teckenspråk.  
 
Stämman beslutar  
att fastställa tidningen Dövsport som förbundets officiella kungörelseorgan. 
 

16. Förbundsstämmans avslutande 
Förbundsstyrelsens avgående ordförande Carl Rasmussen lämnar över 
ordförandeklubban till nyvalda ordförande Alexandra Polivanchuk. Alexandra förklarar 
förbundsstämman avslutad och tackar alla ombud för visat engagemang.    
 
 

 
 
 
____________________________ _______________________________ 
Romel Belcher Petra Eklund 
Stämmoordförande Stämmosekreterare 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Niclas Björkstrand Lena Lundh 
Protokolljusterare Protokolljusterare  
 

http://www.svenskdovidrott.se/

