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Mötet öppnades av Svemos ordförande Håkan Leeman som hälsade alla välkomna. 

Parentation för att hedra avlidna medlemmar inom organisationen. 

Förhandlingarna inleds. 

1. Fastställande av röstlängd  

Upprop förrättades och röstlängden fastställdes till 38 ombud, alla närvarande i lokalen. 

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Beslut: 

Den föreslagna föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet är utlyst enligt stadgarna kap 2 § 4: 

dels genom anmälan vid SDF mötena genom utskick från Svemo kansli 24 februari 2022 

dels på Svemo hemsida 28 oktober 2021 

dels genom kungörelse på RF:s hemsida 26 oktober 2021 

personlig kallelse inklusive möteshandlingar sändes till samtliga anmälda ombud 25 mars 

Beslut: 

Förbundsmötet beslutade att mötet var behörigen utlyst. 

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Gunnar Johnson valdes till ordförande för mötet. 

Till sekreterare valdes Per Westling, till assisterande sekreterare valdes Anna Wilhelmsson. 

 

5. Val av två protokolljusterare samt behövligt antal rösträknare 

Eva Nyman och Anton Åsemar valdes att justera protokollet. 

Till rösträknare valdes Martin Jarl, Jenny Westerin, Emilia Ohlsson samt Malte Gustavsson. 

 

5.2. Val av ordförande samt två ledamöter till redaktionskommitté 

Till redaktionskommitté valdes Åke Knutsson som ordförande, Per Lennerman och Maria 

Ivarsson som ledamöter samt Annika Pettersson som sekreterare. 

 

6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 

6a. Verksamhetsberättelsen. Håkan Leeman inledde med att fästa uppmärksamhet på några 

områden som redovisas i verksamhetsberättelsen, Pandemins påverkan, digitalisering, nytt 

namn på förbundet, säkerhet och miljöfrågorna, samt förbundets internationella roll. 

Mötesordförande gick därefter igenom hela verksamhetsberättelsen sida för sida 

tillsammans med ombuden. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
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6b. Styrelsens förvaltningsberättelse  

Ordförande gick tillsammans med ombuden igenom förvaltningsberättelserna samt resultat- 

och balansräkningarna för åren 2020 respektive 2021.  

6c. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelserna för åren 2020 respektive 2021 föredrogs av förbundets revisor Björn 

Samuelsson som förklarade hur revisonen gått till och att ekonomin är skött i god ordning 

och utan någon anmärkning. Revisorn föreslog att styrelsens skulle ges ansvarsfrihet. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende åren 2020 och 2021 

Förbundsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för 2020 respektive 2021. 

 

8. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som ingivits i den ordning som stadgas i 

kap 2 § 3. 

              8.1 Propositioner 

Styrelsen har till SDF årsmötena sänt ut en proposition som gäller stadgeändringar, samtliga 

SDF årsmöten har behandlat frågan och samtliga har godkänt propositionen men med en 

reservation från södra distriktet gällande punkt 6 i kapitel 8 om associerad medlem. Åke 

Knutsson föredrog styrelsens proposition och förtydligade orsakerna till föreslagna 

ändringarna. Han pekade särskilt på skrivningen i kapitel 1 Allmänna bestämmelser, där RF 

anmärkt på att Svemo inte angivit vilka sporter förbundet administrerar och kapitel 8. 

Föreningar där RF begärt att 1§ Medlemskap i förening punkten 6. Associerad medlem, 

behövde ha en förtydligande text. 

Bengt Edh, Södra Motorsportförbundet begärde ordet och förklarade att man vid distriktets 

årsmöte reserverat sig mot och därmed inte ville godkänna den föreslagna ändringen i punkt 

6. Associerad medlem. Södra Motorsportförbundets ordförande Ronnie Johansson framförde 

samma åsikt. Södra Motorsportförbundet yrkade att förbundsmötet beslutar att avslå 

förslaget till justeringar av texten i Kap. 8 1 § punkt 6. 

Björn Langbeck, Östra Motorsportförbundet, begärde ordet och förklarade att man ställde 

sig bakom förslaget men föreslog att vissa ändringar skulle göras i den text som avses läggas i 

SPAR där associerat medlemskap förklaras närmare. Förslaget accepterades av styrelsen. 

Ordförande kallade förbundsmötet till röstning i frågan där styrelsens förslag och Södra 

Motorsportförbundets yrkande ställdes mot varandra. Förbundsmötet beslutade i enlighet 

med styrelsens förslag. 

Ordförande ställde då frågan om förbundsmötet kunde fatta beslut om stadgarna i sin helhet 

och enligt styrelsens förslag.  

Förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

Förbundsmötet beslutade samtidigt att punkten skulle justeras omgående så att de nya 

stadgarna skulle gälla vid valen. Detta dokumenterades i ett delprotokoll på plats och bifogas 

detta protokoll. 

8.2 Behandling av inkomna motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 
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9. Behandling av styrelsens verksamhetsplan för kommande mandatperiod 

Verksamhetsplanen presenterades av Robert Svensson som i sin presentation pekade på de 

viktigaste områdena. 

Förbundsmötet beslutade godkänna verksamhetsplanen utan ändringar eller tillägg. 

10. Fastställande av föreningarnas års-, inträdes-, och förseningsavgifter. 

Åke Knutsson föredrog styrelsens förslag att samtliga dessa avgifter skulle lämnas 

oförändrade och påpekade att dessa avgifter nu varit oförändrade sedan 2012. 

Förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag och fastställde avgifterna för 2023 och 

2024 enligt följande: 

- Inträdesavgift 1 000: - 

- Årsavgift 1 700: - 

- Förseningsavgift 2 000: - 

 

11. Val av förbundsordförande för en tid av två (2) år. 

Tidigare ordförande Håkan Leeman hade avböjt omval. Valberedningen föreslog nyval av 

Robert Svensson som ordförande i Svemo.  

Förbundsmötet beslutade enhälligt att utse Robert Svensson till ordförande. 

 

Åke Knutsson föreslog att Håkan Leeman skulle utses till hedersordförande i Svemo. 

Förbundsmötet beslutade att utse Håkan Leeman till hedersordförande. 

 

12. Val av styrelseledamöter enligt kap 6 1§. 

Val av fyra ledamöter för en tid av 4 år samt ett fyllnadsval för en tid av två år. 

Valberedningen föreslog omval av Åke Knutsson, Thomas Avelin, Anja Claesson samt nyval av 

Jonas Gustafsson för en tid av fyra år samt fyllnadsval av Eva-Lotte Gustafsson för en tid av 

två år. 

Eva Nyman, Östra Motorsportförbundet föreslog Lars Pärnebjörk som ledamot på fyra år 

samt Lotta Kronåker Boström till fyllnadsval för en tid av två år. 

 

Med hänvisning till bestämmelserna i stadgarna om att styrelsen utöver ordföranden ska 

bestå av sju ledamöter varav minst tre från vardera kön beslutade Förbundsmötet att utan 

votering välja Anja Claesson till ledamot av styrelsen för en tid av fyra år. 

 

Fyra nomineringar hade skett till resterande tre platser i styrelsen. Votering skedde genom 

sluten omröstning och utföll enligt följande: 

 

Åke Knutsson  29 röster 

Jonas Gustafsson  29 röster 

Lars Pärnebjörk  30 röster 

Thomas Avelin   8 röster 
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Två nomineringar hade skett till en plats som fyllnadsval. Votering skedde genom sluten 

omröstning och utföll enligt följande: 

Eva Lotte Gustavsson 20 röster 

Lotta Kronåker Boström 18 röster 

 

Förbundsmötet beslutar alltså välja; 

Anja Claesson, Jonas Gustafsson, Lars Pärnebjörk och Åke Knutson till ledamöter i styrelsen 

för en tid av fyra år samt Eva Lotte Gustavsson för en tid av två år att tillsammans med Ulla 

Petersson och Ola Hansson utgöra Svemos styrelse under ledning av ordförande Robert 

Svensson under kommande mandatperiod. 

 

13. Val av revisorer enligt 4 kap 1§ för en tid av två år 

Valberedningen föreslog omval på Björn Samuelsson och Christer Svensson samt nyval av Jon 

Lindberg. 

Förbundsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

14. Val av ordförande och ledamöter till disciplinnämnd enligt 5 kap 1§. 

Valberedningen föreslog omval (2 år) av Lars Nilson till posten som ordförande samt omval 

av Johanna Granqvist och Åke Tjäder (4 år) som ledamöter att tillsammans med Åke 

Knutsson och Ove Johansson utgöra Svemos disciplinnämnd kommande mandatperiod. 

Förbundsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

15. Val av sammankallande och ledamöter i valberedningen enligt 3 kap 1§ 

Revisorerna föreslog nyval av Roger Clemensson som sammankallande samt omval av Annica 

Ekengren, Ann-Christine Forswall och Håkan Olsson, samt nyval av Tony Jacobsson som 

ledamöter. 

Eva Nyman Östra Motorsportförbundet föreslog Per Lennerman som ledamot i 

valberedningen. 

Förbundsmötet utsåg Roger Clemensson till sammankallande i valberedningen. 

Valberedningen ska enligt stadgarna utöver sammankallande bestå av två män och två 

kvinnor. Mötesordförande föreslog att förbundsmötet skulle utse Annica Ekengren och Ann-

Christine Forswall enligt valberedningens förslag för att senare ta beslut om övriga 

ledamöter. 

Förbundsmötet beslutade enlig mötesordförandes förslag. 

Sluten omröstning genomfördes gällande de två återstående platserna. Omröstningen utföll 

enligt följande: 

 

Tony Jacobsson 29 röster 

Per Lennerman 28 röster 

Håkan Olsson  11 röster 

 

Valberedningen för kommande mandatperiod är därmed sammansatt enligt följande: 

Roger Clemensson, sammankallande. Annika Ekengren, Ann-Christine Forswall, Tony 

Jacobsson samt Per Lennerman som ledamöter. 
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16. Nästkommande förbundsmöte  

Förbundsmötet beslutade att nästa förbundsmöte ska genomföras lördagen den 13 april 

2024.  

 

Avslutning 

Mötesordförande tackar ombuden för ett väl genomfört möte och överlämnar klubban till 

Svemos nya ordförande Robert Svensson som tackar för förtroendet och avslutar 

mötesförhandlingarna. 

 

Vid protokollet    Ordförande 

 

 

Per Westling    Gunnar Johnson 

 

 

Justeras 

 

 

Anton Åsemar    Eva Nyman 

 


