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Svenska Dövidrottsförbundet 
Anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) Internationella Dövidrottsförbundet (ICSD) 
Europeiska Dövidrottsförbundet (EDSO), Internationella Dövbasketförbundet (DIFB), 
Internationella Dövgolfförbundet (WDGF), Internationella Dövkampsportförbundet (IMAFD) 

 
 
 
Protokoll  
Representantskapsmöte 
 
Datum:  lördagen den 16 maj 2020 
Plats:  Digital möte via Zoom, samt för delar av förbundsstyrelse m fl på Idrottens Hus i Stockholm. 

 
 

1. Representantskapsmötets öppnade 

Ordförande Carl Rasmussen hälsar alla representanter och förbundsstyrelsen välkomna till 
representantskapsmötet 2020 och förklarar detsamma öppnat. 

 

2. Upprop av ombud 

Upprop av ombud företogs av ordförande Carl Rasmussen 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att  fastställa antalet ombud med en röst vardera till 15 ombud från 13 
medlemsföreningar och 2 distrikt 

Bilaga 1 
 

3. Fastställande av arbetsordning 
Ordförande Carl Rasmussen frågar om arbetsordningen för representantskapsmötet kan 
fastställas 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att  fastställa föreliggande arbetsordning för representantskapsmötet. 

Bilaga 2 
 

4. Frågan om Representantsskapsmötets behöriga utlysande 

Ordförande Carl Rasmussen frågar om belysande av representantskapsmötet kan godkännas 
som belyst. 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att  förklara densamma som utlyst i behörig ordning. 
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5. Frågan av dagordning 
Ordförande Carl Rasmussen frågar om dagordningen för representantskapsmötet kan 
fastställas 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att  fastställa dagordningen i dess form. 

Bilaga 3 

6. Val av Representantskapsmötets 
 
a/ mötesledare 

Representantskapsmötet beslutar 
att  välja Alexandra Polivanchuk till att leda mötet 

 
b/ sekreterare 

Representantskapsmötet beslutar 
att  välja Kenneth Lundh till att föra mötesprotokoll 

 
c/ protokolljusterare tillika rösträknare 
Representantskapsmötet beslutar 
att  välja Maja Westerlund och Niklas Wanjura till att justera mötets protokoll samt 
                      att fungera som mötets rösträknare 
 

7. Behandling av 
 
a/ förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse behandlades och med ledning av Alexandra 
Polivanchuk gick representantskapsmötet igenom berättelsen sida för sida. Det fanns 
flertalet korrigeringar till berättelsen att utföra. Sofia Lindevall korrigerar 
verksamhetsberättelsen och den uppdaterade verksamhetsberättelsen finns därefter att 
tillgå på förbundets hemsida. 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att med ovanstående korrigeringar anse förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse som färdigbehandlad 

Bilaga 4 

b/ förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 

Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse behandlades där Mattias Hellöre visade en visuell 
rapport av bokslutet först och sen gick bokslutet igenom sektion för sektion. 

Bilaga 5 
Representantskapsmötet beslutar 
att den ekonomiska berättelsen skall godkännas  

 

c/ revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse finns som bilaga 5 och 6 
  



Justeras 

Representantskapsmötet beslutar 
att     revisorernas berättelse skall godkännas. 

 
 

8. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
 
Representantskapsmötet beslutar 
att ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen skall råda. 

 

9. Behandling av frågor som hänskjutits till representantskapsmötet 

Inga frågor har hänskjutits 
 

10. Representantskapsmötets avslutande 

Mötesordförande Alexandra Polivanchuk tackade alla närvarande för en god samverkan i 
representantskapsmötet 2020 och avslutade mötet. 
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