SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND
Förbundsstämman

F Ö R B U N D S S T Ä M M A N 2005
PROTOKOLL
Protokoll fört vid förbundsstämman med Sveriges Dövas Idrottsförbund/SDI/å
konferenssal, hotell Ibis i Malmö kl 09.00 den 8 maj 2005.

Närvarande: 33 ombud var närvarande varav en ombud uppbär två röster, en för sin
klubb Dacke och en för sin specialidrott - sportskytte

§1

FÖRBUNDSSTÄMMANS ÖPPNANDE
Sveriges dövas idrottsförbunds ordförande Arne Lundqvist hälsade alla
ombuden, inbjudna och gäster och speciellt RF:s representant AnnKatrin Olsson välkomna till förbundsstämman och förklarade härmed
förbundsstämman öppnat.

§2

UPPROP AV OMBUD, GODKÄNNANDE AV FULLMAKTER OCH
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Uppropen av ombud, godkännande av fullmakter och fastställande av
röstlängd godkändes enhetligt av förbundsstämman. Ombuden är till
antalet 33 st och röster 34, då en och samma ombud företräder två olika
organisationer såsom sin idrottsklubb och sin specialidrott.

§3

FASTSTÄLLANDE AV FÖRBUNDSSTÄMMANS BEHÖRIGA
UTLYSANDE
Förbundsstämman godkände att alla har fått kallelser och handlingar i tid
enligt stadgarna.

§4

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Fastställande av dagordningen med ett tillägg under punkten 10
Styrelsens information och att det ska komma en punkt till,
10.3
SDI Ungdom - Support
Då inga övriga frågor vid punkt 19 har anmälts till styrelsen stryks denna
punkt och dagordningen har då 19 punkter att behandla. Förbundet
godkände dagordningen med smärre justeringar.

§5

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN
Valberedningen föreslog SDI:s hedersordförande Lennart Edwall att leda
dagens förbundsstämman, vilket godkändes av förbundsstämman.

§6

VAL AV SEKRETERARE FÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN
Valberedningen föreslog SDR:s representanten Thyra Lindström att föra
förbundsstämmans protokoll, vilket godkändes av stämman.

§7

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA STÄMMANS PROTOKOLL
Förbundsstämman valde Eva Norberg och Karin Risberg till
protokollsjusterare tillika rösträknare, vilket godkändes.

§8

BEHANDLING AV
8.1
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen i form av en årsbok genomgicks med start från
sidan 16 med vissa justeringar:
Sidan 17. ska det stå 2 miljoner kronor och ej 2 000 000 miljoner kronor.
Sidan 19. står det Örebro Dövas Bridgeklubb två ggr, varav den ena
stryks bort. Det ska istället stå Örebro dövas ishockeyklubb. Vidare
framkom en önskan att det ska stå Ny förening istället för A-medlem då
det gäller nytt medlemskap.
Sidan 31. Där står det 3 G och det ska stå endast 3 och ej G.
En fråga från IK Hephata dök upp varför årsboken ej behandlas från
sidan 1, men enligt styrelsen ska verksamhetsberättelsen börja från
sidan 16, då sidorna 1 – 15 är endast informativa.
På sidan 7 skrev förbundsordförande Arne Lundqvist en ledarsida om
tillbakablick på verksamheten år 2004 och omtalade att det var ett
händelserikt år på många olika sätt.
Förbundsstämman godkände härmed verksamhetsberättelsen år 2004
med vissa justeringar.
8.2
Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse år 2004
Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för år 2004 godkändes av
förbundsstämman utan kommentarer.

8.3
Revisorernas berättelse år 2004
Revisorernas berättelse genomgicks via overhead. Revisoren Johnny
Slotts framlade en rekommendation att Reservfonden ska upplösas.
Beloppet på 120 000 kr som finns i reservfonden ska täcka underskottet,
så att förbundet får ett ekonomiskt överskott och att kontot Reservfonden
ej ska finnas med i nästa års verksamhetsberättelse. Reservfonden ger
ett negativt kapital och har ej något ändamål utan har som sitt syfte att
täcka underskottet som förbundet har.
Förbundsstämman beslöt att följa revisorens rekommendation och
godkände att reservfonden upphör och att dessa pengar förs över till ett
annat konto där det bäst behövs. För övrigt omtalade revisoren att
förbundet har skött sin ekonomiska berättelse på ett föredömligt sätt.
8.4
Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Förbundsstämman godkände enligt revisorernas rekommendation att
bevilja full ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2004.

§9

FÖRBUNDSSTYRELSENS PROPOSITIONER
9.1
Ang. regler för deltagande i SM-tävlingar
Förbundsstämman beslöt efter långa diskussioner att antalet invandrare
per lag oavsett EU-medlemskap eller icke vid svenska
mästerskapstävlingar som anordnas av Sveriges dövas idrottsförbund
ska behandlas vid ett Forum då olika förslag inkom men godkände att de
tävlande ska tävla för endast ett land per år.
9.2
Styrelsesammansättningen
Styrelsen har lämnat fram en proposition att benämningen suppleant
ändras till ledamot och detta sker från och med nuvarande
förbundsstämman. Från och med 2005 utses en ledamot för en tid av 2
år och en ledamot för en tid av 4 år, vilket godkändes av
förbundsstämman.

§ 10

STYRELSENS INFORMATION
10.1
Ungdomsidrottsfonden
Styrelsen föreslog att benämningen Idrottskommittén ska ändras till
Specialidrott. Förbundsstämman godkände förslaget.
10.2
Svensk Dövidrotts internationella agerande
I Häfte 1 på sidan 12 finns Riktlinjer för svensk dövidrotts internationella
agerande.
SDI har härmed följt Riksidrottsförbundet/RF/:s riktlinjer och anpassat
därefter till dövas behov. Ett dokument behövs som ett stöd för dom som
på olika sätt representerar svensk dövidrott i internationella
sammanhang. Ett fel har uppkommit i skriften på sidan 12 där det står
oavsett vilket ska rättas till avsett. På sidan 16 står det seminariet vilket
ska rättas till seminarier.

En fråga dök upp om man måste söka sanktion hos SDI om någon land
vill låna en spelare för inbördes match , och det måste man göra. Vid
tävlingarna utomlands måste sanktion ALLTID sökas hos SDI.
IK Hephata tog upp att dom hade lämnat ett förslag om motion som ska
in i styrdokumentet men detta finns ej med. Vidare togs frågan upp att
även andra utanför styrelsen bör få förtroende att representera Sverige.
Ik Hephata anser att det är mer demokratiskt om förbundsstämman utser
en representant vid något uppdrag
. Ordförande Arne Lundqvist svarade att det är förbundsstyrelsens
ansvar att utse en representant vid något uppdrag.
Röstning utföll till styrelsens favör med 18 röster.
Ordföranden Arne Lundqvist omtalade att tidigare hade SDI lagt in sin
information i FC men detta har tagits bort och att all information och
rapporter hädanefter finns på hemsida. Informationen godkändes av
förbundsstämman.
10.3
SDI Ungdom – Support
Johnny Slotts framlade att supporten är fristående och ej har rösträtt.
Vidare föreslog han att ett Ungdomsråd ska in i kansliet, vilket
godkändes.

§ 11

KLUBBARNA OCH IDROTTENS MOTIONER OCH
FÖRBUNDSSTYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER DESSA
11.1
IK Scania
Ik Scania har lämnat in en motion att ett pris till ”Årets klubb” ska instiftas
för att uppmuntra och stimulera idrottsklubbar till olika aktiviteter.
Förbundsstämman godkände styrelsens rekommendation att bifalla
motionen och att normer ska utarbetas för detta ändamål.
11.2
IK Hephata
IK Hephata har lämnat in en motion att vid förbundsstämman och
representantskapsmöte ska Frågan om stöd till internationellt arbete
finnas med som en stående punkt i dagordningen.
Styrelsen har avslagit denna motion med hänvisning till SDI: s
internationella styrdokument som behandlar ärendet.
Förbundsstämman godkände styrelsens avslag till motionen.

§ 12

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHET
12.1
Verksamhetsinriktning
Verksamhetsinriktning finns i Häfte 2 på sidan 2 – 5 och
förbundsstämman godkände detta innehåll. Vidare omtalade
förbundsordföranden Arne Lundqvist att Deaflympics och IUTU har ofta
gemensamma frågor. Denna verksamhetsinriktning som nu beslutas vid
förbundsstämman är på försök.

12.2
Översiktlig verksamhetsplan
Ang förslag om verksamhetsplan för år 2006-2007 gällande VM
deltagande ska Budo-VM äga rum år 2007 och ej 2006 som det står på
sidan 6. Förbundet ska få veta exakt vilket datum det gäller då.
Leif Kroon från Trollhättan omtalade att Trollhättan tyvärr har inga
resurser att anordna Dövidrottsspelen år 2007 och överlämnar sin plats
till någon annan idrottsklubb.
Förbundsordföranden förslog att Dövidrottsspelen ska hållas till i Örebro
år 2009 och i Stockholm 2013. Föreslog även att styrelsen kan jobba
med detta gällande 2007 och möjligtvis kan eventuellt en
ungdomslandskamp anordnas.
Förbundsstämman godkände detta.
12.3
Rambudget för kommande års verksamhet
Förbundsstämman godkände Rambudget för åren 2006 och 2007 som
är preliminärt.

§ 13

FASTSTÄLLANDE AV STÄMMOAVGIFT PER OMBUD INFÖR NÄSTA
FÖRBUNDSSTÄMMA/REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Förbundsstämman godkände styrelsens förslag på oförändrad
stämmoavgift d v s 1 800 kr.
Det hela ska se över till nästa representantskap.

§ 14

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE
14.1
Val av förbundsordförande för en tid av två år
Valberedningen lade fram ett förslag och att Arne Lundqvist omväljs som
ordförande för en tid av två år. Förbundsstämman godkände
valberedningens förslag.
14.2
Val av fyra ledamöter för en tid av fyra år
Enligt dagordningen ska tre ledamöter väljas för en tid av fyra år men i
och med det nya beslutet att slopa benämningen suppleant och att det
ska heta ledamot har vi då ny fyra ledamöter som väljs.
Valberedningen föreslog följande till ledamöter för en tid av fyra år:
Patrik Drivstedt
nyval
Johnny Slotts
omval
Tomas Spogardh
omval
Siw Andreasson
nyval
Förbundsstämman godkände valberedningens förslag till dessa
ledamöter för en tid av fyra år.

14.2
Val av en ledamot för en tid av två år
I och med att suppleanter slopas och en ändras till ledamot för en tid av
fyra år återstår en ledamot för en tid av två år.
Valberedningen hade lämnat ett namnförslag på Stig Kjellberg till
ledamot för en tid av två år.
Motkandidat har kommit fram och som motkandidat står Tore Mesch
som tidigare suttit i styrelsen och ställer gärna upp till förfogande för en
mandat till. Sluten röstning ledde till att Tore Mesch ledde med 23 röster
och Stig Kjellberg med 9 röster.
Förbundsstämman godkände Tore Mesch som ledamot för en tid av två
år.

§ 15

VAL AV REVISORER
15.1

Val av en auktoriserad ordinarie revisor för en tid av två
år
Johnny Slotts omtalade att han hade frågat auktoriserad revisor LarsÅke Lundqvist och han ställer gärna upp för omval som ordinarie revisor.
Förbundsstämman godkände Lars-Åke Lundqvist som ordinarie revisor
för en tid av två år.
15.2

Val av en förtroendevald ordinarie revisor för en tid av
två år
Leif Kroon är föreslagen till omval som ordinarie förtroendevald revisor
för en tid av två år.
Förbundsstämman godkände Leif Kroon som ordinarie förtroendevald
revisor för en tid av två år.
15.3

Val av en auktoriserad revisorssuppleant för en tid av
två år
Johnny Slotts föreslog att välja in Bo Ankerton som auktoriserad
revisorssuppleant för en tid av två år.
Förbundsstämman godkände Johnnys förslag att välja in Bo Ankerton
som auktoriserad revisorssuppleant.
15.2

Val av en förtroendevald revisorssuppleant för en tid av
två år
Förbundsstämman godkändes att välja in Niklas Crona som
förtroendevald revisorssuppleant för en tid av två år.

§ 16

VAL AV VALBEREDNING
Förbundsstämman godkände att välja Joakim Hagelin Adeby, omval,
Johnny Gustavsson, omval och Eva Norberg, nyval.

§ 17

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT
Styrelsen hade lämnat följande förslag att årsavgiften för A-föreningar
sänks ner från 500 kr till 250 kr och B-föreningar ska ej betala någon
avgift, alltså 0 kr.
Ett motförslag har kommit till B-förening och att dom ska betala 100 kr.
Efter röstning vann styrelsens förslag och förbundsstämman godkände
att årsavgiften för A-föreningen ska vara på 250 kr och för B-förening 0
kr.

§ 18

FASTSTÄLLANDE AV OFFICIELL TIDSKRIFT FÖR FÖRBUNDET
Som brukligt är måste förbundsstämman godkänna om förbundet ska
fortsätta ha officiell tidskrift.
Förbundet godkände att Dövsport ska fortsätta som tidigare.

§ 19

FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE
Stämmoordförande Lennart Edwall tackade ombuden för en väl
genomförd stämma och önskade den omvalde ordföranden Arne
Lundqvist lycka till med kommande verksamhetsåren och överlämnade
klubban till Arne Lundqvist som tackade för förnyat förtroende och
tackade även stämmoordförande Lennart Edwall som har fört stämman
på ett utmärkt sätt och tackade även sekreteraren Thyra Lindström och
förklarade härmed förbundsstämman 2005 avslutad.

___________________
Lennart Edwall
Stämmoordförande

_____________________
Thyra Lindström
stämmosekreterare

___________________
Eva Norberg
Stämmojusterare

____________________
Karin Risberg
stämmojusterare

