
 

 

 

 

Protokoll Svemo Förbundsmöte 2020-10-10, del 2. 

Mötet genomfördes med 16 ombud närvarande i lokalen samt med 23 ombud digitalt uppkopplade 

till mötessystemet hemifrån 

Vid ordinarie Förbundsmöte 18 april 2020 beslutade ombuden att enbart val, verksamhetsberättelse 

och ekonomi/revisionsberättelse skulle behandlas och att mötet därefter skulle ajourneras till 10 

oktober 2020 för att då återupptas och slutföras. 

Protokoll för mötets första del justerades 21 april 2020 och numrerades i den ordning frågorna 

behandlades. Det protokollet bifogas detta protokoll som numreras löpande som fortsättning på 

tidigare protokoll. 

 

15. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs med 39 ombud närvarande. 

16. Val av rösträknare 

Cecilia Winterqvist väljs till rösträknare och ersätter därmed Anna Arnér. 

17. Val av redaktionskommitté 

Lars Nilsson, Per Lennerman, Ben Nyman och Åke Knutsson väljs till redaktionskommitté med Lars 

Nilsson som ordförande och Annika Pettersson som sekreterare. 

18. Års-, inträdes- och förseningsavgiftens storlek 2021 och 2022 

Förbundsmötet besluta att avgifterna ska vara oförändrade för perioden. 

19. Proposition 1. Förändringar av Svemos stadgar. 

Åke Knutsson och Håkan Leeman presenterar förslaget samt bakgrunden till de ändringar styrelsen 

föreslagit. 

Förbundsmötet beslutar enhälligt fastställa förändrade stadgar i enlighet med styrelsens förslag.  

Mötet beslutar samtidigt att stadgebeslutet skall justeras omedelbart. Justeringen görs skriftligt av 

ordförande för mötet samt Eva Fahlén och med muntligt bifall från Bengt Ahlgren som deltar digitalt 

vid mötet.  

Det justerade beslutet biläggs detta protokoll. 

 



 

 

 

20. Motion från Östra Motorcykelförbundet 

Motionären Eva Fahlén, Östra Motorcykelförbundet meddelar att man drar tillbaka motionen.  

Håkan Leeman begär ordet och konstaterar att man från styrelsens sida förstått motionärens önskan 

om bättre kontakt mellan styrelsen och distriktsstyrelserna och att styrelsen därför ämnar fortsätta 

med den typ av avstämningsmöten man nu redan påbörjat till följd av Coronapandemin. 

21. Förslag till verksamhetsplan för kommande mandatperiod 

Håkan Leeman, Thomas Avelin och Ulla Pettersson föredrar de olika delarna i förslaget till 

verksamhetsplan. 

AnnaCarin Karlsson, Övre Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet begär ordet och frågar hur 

mycket och vad som gjorts och görs när det gäller den delen i verksamhetsplanen som handlar om 

rekrytering. Hon understryker att detta är väl formulerat och lovvärt men menar samtidigt att man 

nu på alla nivåer måste följa det man planerat och att det ännu inte synts några tydliga resultat. 

Håkan Leeman svarar att mycket av det arbetet inte kan genomföras av styrelsen men att styrelsen 

är angelägen om att bidra till verksamheter i klubbar och distrikt, som går i den föreslagna riktningen. 

Några exempel nämns. 

Förbundsmötet beslutar anta verksamhetsplanen i enlighet med styrelsens förslag. 

22. Val av Disciplinnämnd, en sammankallande samt fyra ledamöter  

Till följd av beslutet att ändra stadgarna och att justera det beslutet omgående behöver nu 

förbundsmötet genomföra val av en disciplinnämnd. 

Valberedningen genom Roger Clemensson föreslog följande personer: 

Lars Nilsson,  ordförande 2 år 

Åke Knutsson  4 år 

Ove Johansson 4 år 

Johanna Granqvist 2 år 

Per-Åke Tjäder 2 år 

Lars Pärnebjörk, Östra Motorcykelförbundet, begär förklaring till varför man nu skulle göra detta och 

vad skillnaden mot tidigare bestod i. 

Åke Knutsson förklarar att detta är en följd av ändringar i RF:s stadgar och att det i praktiken innebär 

att det blir förbundsmötet och inte styrelsen, som i fortsättningen ska välja disciplinnämndens 

ledamöter och att disciplinnämnden därmed blir ett organ direkt underställt förbundsmötet. 

Lisa Lind, Mellersta Norra Motorcykel- och Snöskoterförbundet, frågar var de föreslagna personerna 

bor. Roger Clemensson redogör för detta med hjälp av andra. 

  



 

 

 

Lisa Lind ifrågasätter varför ingen av ledamöterna kom från landets norra delar. 

Roger Clemensson förklarar att valberedningen i första hand utgått från kompetens när man tog 

fram förslaget till Disciplinnämnd. 

Lars Pärnebjörk ifrågasätter lämpligheten av ett en styrelseledamot, Åke Knutsson, nu föreslås ta 

plats i Disciplinnämnden. Detta kunde eventuellt leda till jäv. 

Åke Knutsson svarar att en sådan situation aldrig inträffat och han kunde svårligen se att den skulle 

inträffa. 

Mötesordföranden frågar om de fanns ytterligare namn att föreslå. Så är inte fallet 

Förbundsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

23. Val av valberedning 

Svemos revisor Christer Svensson, som inte kan närvara vid mötet, redogör via en på förhand 

inspelad film för revisorernas förslag: 

Stig Klemetz   sammankallande 

Annika Ekengren 

Ann-Christine Forswall 

Håkan Olsson 

Roger Clemensson 

Förbundsmötet beslutar välja dessa till valberedning enligt revisorernas förslag. 

24. Nästkommande förbundsmöte 

Förbundsmötet beslutar att nästkommande förbundsmöte ska genomföras 2 april 2022. 

20. Avslutning 

Mötesordförande Gunnar Johnsons tackar ombuden för ett väl genomfört möte, som trots de 

ovanliga omständigheterna med hälften av ombuden på plats i lokalen och hälften uppkopplade via 

dator hemifrån, kunnat genomföras på ett konstruktivt och formellt riktigt sätt. 

Med detta lämnar han över ordet till Svemos ordförande Håkan Lemman som i sin tur tackar 

mötesordförande samt ombud och personal för deras hjälp att kunna genomföra mötet samt 

avslutar 2020 års förbundsmöte. 
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