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PROTOKOLL 
 
EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021, 
fört vid förbundsstämman med Svenska Dövidrottsförbundet 
digitalt via Zoom och i Idrottens hus, Stockholm den 10 december.  
 
1. Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Alexandra Polivanchuk hälsar alla välkomna till den extra 
förbundsstämman och förklarar det för öppnad. 
 
Riksidrottsförbundets kontaktperson Lotta Kellander informerar om den pågående 
arbetet kring flertalet beslut i Riksidrottsmötet, maj 2022, som infattar punkter om 
definitionsbegrepp, Paraidrottstödet, beslut om stödformer och skiljenämnd kring 
protest av Svenska Fotbollsförbundet. Budgetöversyn för 2022 har i stora drag klargjorts 
vid den senaste riksidrottsstyrelsemötet i 30 nov till 1 dec. Gällande budgetbeslut för 
2023 kommer det att bearbetas för beslut i 2022. 
 

2. Röstlängd, upprop  Bilaga 1 

Vid uppropet befinner sig 19 röstberättigade ombud från 11 föreningar och 2 distrikt på 
plats.   

3. Fastställande av dagordning Bilaga 2 
 
Stämman beslutar 
att fastställa föreliggande dagordning. 
 

4. Fastställande av förbundstämmans behöriga utlysande 
 
Stämman beslutar 
att fastställa densamma behöriga utlysande. 
 

5. Val av Bilaga 3 
a) stämmans ordförande 
Valberedningen föreslår Alexandra Polivanchuk som stämmans ordförande. 
 
Stämman beslutar 
att välja Alexandra Polivanchuk som stämmans ordförande. 
 
b) sekreterare att föra stämmans protokoll 
Valberedningen föreslår Kenneth Lundh som stämmans sekreterare. 
 
Stämman beslutar 
att välja Kenneth Lundh som stämmans sekreterare. 
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c) två protokolljusterare tillika rösträknare 
Valberedningen föreslår Jonny Gustavson och Ronny Carlsson. Dock finns ej Ronny 
Carlsson anmäld som närvarande vid denna extra stämma. Förslag lämnas att Maja 
Westerlund kan tillstå som protokolljusterare tillika rösträknare. 
 
Stämman beslutar 
att välja Jonny Gustavsson och Maja Westerlund till stämmans protokolljusterare tillika 
rösträknare, med kommentar om att polls-funktionen via Zoom används för rösträkning.  
 

6. Behandling av  Bilaga 4 
a) resultatrapport, januari – oktober 2021  
Tahir Mohammed presensterar en resultatrapport för verksamhetsåret 2021 för 
månaderna januari fram till oktober.  
 
Sven-Emil Karmgård frågar om kostnaderna för AA-projektet Äkta man ingår i denna 
resultatrapport. Tahir Mohammed informerar om att detta aktuella projekt ägs av RFSU 
Stockholm och en viss fakturering för arbetsplats och kontorsmaterial görs gentemot 
RFSU Stockholm. Sven-Emil ställer en följdfråga om projektets personalkostnader är hos 
RFSU Stockholm. Tahir Mohammed bekräftar att RFSU Stockholm handhar 
personalkostnaderna för projektmedarbetare hos SDI. 
 
Jonny Gustavsson ställer en fråga om förbundet räknar med över eller underskott för 
detta verksamhetsår. Tahir Mohammed svarar med att ett överskott är att räkna med 
för detta år. 
 
Stämman beslutar 
att anse resultatrapporten för januari till oktober 2021 som färdigbehandlad. 
 
 

7. Förbundsstyrelsens förslag för 2022 - 2023 Bilaga 5 
a) Verksamhetsplan för 2022 - 2023 

Anna Pålsson, ordförande i utvecklingsutskottet, informerar om 
utvecklingsutskottets verksamhetsplan för stämman, som bland annat arbetar för 
att göra en ansökan om ett projekt hos Allmänna Arvsfonden, vars projektidé är att 
etablerar en ungdomsidrottskonsultsfunktion i Örebro, för att stödja och vägleda 
ungdomar att hitta idrotter och motionsformer som finns i orten. 
 
Urban Mesch, ordförande i Svenska Deaflympiska kommittén, informerar om 
förberedelser inför Deaflympics, som International Committee of Sports for the Deaf 
(ICSD) för några dagar sen bestämde att dessa Spel skall genomföras i Caxias Du Sol 
och med detta besked, en verksamhetsplan för 2022. 
 
Per Markström, ordförande i Idrottsutskottet, informerar om idrottsutskottets 
verksamhetsplan för 2021, som har fokus på att återetablera SM-tävlingar och att 
arbeta med uppdrag av förbundsstämman 2021 gällande översyn av 
audiogramreglementet. 
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Ann-Charlotte Lindblom, ordförande i Mediautskottet, informerar om utskottets 
huvudpunkter för 2021, där översyn av ny plattform för förbund och föreningar skall 
se över, och avsätta medel för att skicka mediarepresentant till Deaflympic i Caxias 
Du Sol. 
 
Julia Gezelius, ordförande i Barn och Ungdomsidrottsutskottet, informerar om 
utskottet får mindre medel av RF-stödet och avser att fondansökningar skall täcka de 
arrangemang som utskottet ansvarar för. Utfallet av dessa ansökningar är goda och 
prognosen för att event skall genomföras är rimlig. 
 
Sven-Emil frågar om denna punkt skall behandlas för åren 2022 till 2023 eller enbart 
2022. 
Alexandra Polivanchuk svarar att den information som har delgetts av förbundets 
utskott gäller främst för 2022, men att verksamhetsplanen som har föreslagits gäller 
för 2022 till 2023. 
 
Stämman beslutar 
att anta styrelsen förslag på verksamhetsplanen för 2022 och att behandla 
verksamhetsplan för 2023 vid ett extra förbundsstämma 2022, då beslut av stöd för 
2023 har fattas av Riksidrottsstyrelsen. 

 
b) Budgetförslag för 2022 – 2023 Bilaga 6 

Tahir Mohammed föredra denna punkt.  
 
Även i denna punkt belyser förbundet att beslut i 7.a för budget till verksamhetsåret 
2023 tas i en extra stämma 2022. 
 
Mona Riis vill tacka för ett tydligt och informativt budgetförslag. 
 
Stämman beslutar 
att godkänna budgetförslaget för 2022 samt att budgetförslag för 2023 behandlas i 
en extra stämma 2022, då i samband med representantskapsmötet i maj. 
 

8. Fyllnadsval        Bilaga 7 
a) Av ledamöter till disciplinnämnden 

Ludvig Ahlström, ordförande i nämnden föredrar punkten, enligt uppdrag av 
förbundsstämman 2021 och presentera en kandidatlista, enligt nedan, 
 
Förslag på kandidater är  
Mona Riis, Örebro 
Johanna Treffenberg, Göteborg 
Sven-Emil Karmgård, Stockholm 
 
Jonny Gustavsson att framöver inte ta med personer som har annan funktion inom 
förbundet som Huvudansvarig för specifik idrott. Ludvig Ahlström noterar detta och 
påtalar om det skulle finnas ärende kring specifikt idrott och person inom nämnd 
besitter annan position inom denna idrott, skall vederbörande ej delta i 
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beslutsprocessen för ärendet. 
 
Niclas Björkstrand föreslår att Jonas Berglund skall tillstå som kandidat till denna 
nämnd utöver de förslag som har lämnats av ordförande för disciplinnämnden. 
 
Mötesordförande finner att stämman önskar att rösta om samtliga kandidater skall 
ingå i disciplinnämnden. 
 
Stämman beslutar 
att godkänna alla kandidater till att ingå i disciplinnämnden tillsammans med 
sittande ordförande Ludvig Ahlström. 

 
9. Förbundsstämmans avslutande 

Förbundsstyrelsens ordförande Alexandra Polivanchuk förklarar den extra 
förbundsstämman avslutad och tackar alla ombud för visat engagemang.    
 
 

 
 
 
____________________________ _______________________________ 
Alexandra Polivanchuk Kenneth Lundh 
Stämmoordförande Stämmosekreterare 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Jonny Gustavsson Maja Westerlund 
Protokolljusterare Protokolljusterare  
 


