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Plats: Virtuellt, via Teams 

Start: 10.00  

Protokoll Östra SDF årsmöte 2023-02-25 
 

1 Mötets öppnande 
Lars Pärnebjörk öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna. 

2 Röstlängd 
Upprop med fullmaktsgranskning genomfördes med fastställande av röstlängd. 

Deltagarna på årsmötet räknades ha 46 röster och dessa var fördelade på 11 st 
klubbar:  
51 röstetal reviderades till 46 röster då en och samma klubb maximalt får inneha 
1/5 av röstetalet. Göta MS reviderades från 15 röster till 10 röster. 

2 klubbar närvarade utan att ha rösträtt. En klubb pga att en person inte får 
representera mer än en klubb och den andra klubbens representant saknade 
fullmakt. 

3 Årsmötets utlysning 
Kallelse till årsmötet gjordes med mail till samtliga föreningar inom Östra SDF som 
fanns upptagna i röstlängden den 2/2 2023 samt lades ut på Svemos hemsida den 
3/2 2023.  
Handlingarna skickades ut den 11/2 2023 via mail till samtliga föreningar som 
anmält sig till årsmötet. 

Mötet ansåg sig vara kallat i enlighet med stadgarna. 

4 Dagordningens fastställande 
Föreslagen ny dagordning godkändes av mötet. 

5 Val av Årsmötesfunktionärer 
a) Årsmötesordförande:  

Björn Langbeck föreslogs av valberedningen och valdes av mötet.                   

b) Årsmötessekreterare: 
Mötet föreslog Lars Pärnebjörk som också valdes av mötet. 
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c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet:  
Patrik Pettersson och Marcus Marteliusson föreslogs av mötet. 
Dessa valdes av mötet. 

d) Två rösträknare valdes: Annika Ekengren och Magnus Markenfelt 

 
Efter dessa val tog mötesordförande Björn Langbeck över och gick igenom 
formalia och praktiska delar för årsmötet. 

6 Behandling av styrelsens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes av mötet med 
följande justeringar och noteringar: 

- Östras distriktsstyrelse har varit representerade på bl.a. följande arrangemang i 
distriktet 2022: Ultimate MX Cup skall vara MX Outlet Cup. 

- Östra MX kommitténs rapport:  Ultimate MX Cup skall vara MX Outlet Cup. 

- Östra MX SM-resultat: Tillägg Emil Lövgren Göta MS 10:a Sprint-SM samt Tyra 
Bäckströms seger i Damklassen på Gotland Grand National (endurotävling) 

- Verksamhetsrapport från Trial presenterades muntligt och inkom skriftligen 
under pågående möte. 

- Förslag till verksamhets- och utbildningsplan: Dessa hade av misstag helt fallit 
bort i möteshandlingarna men uppvisades under årsmötets gång.  

7 Resultat- och balansrapport 
Resultat och balansräkningen gicks igenom. Noterad skuld i resultaträkningen är vid 

årsmötets genomförande reglerad. 

Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. 

8 Revisorernas rapport 
Revisionsberättelsen gicks igenom och lästes upp av mötesordförande och lades till 

handlingarna 

9 Ansvarsfrihet  

Mötet beslutade ge Östra SDF styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 

10   Budget 
Något budgetförslag fanns inte framtaget. Styrelsen fick i uppdrag att skyndsamt 
(under mars månad) ta fram en budget och meddela klubbarna. Efter diskussion och 

röstning om två alternativa inriktningar som föreslogs av Thomas Avelin samt 

Marcus Marteliusson, beslutade årsmötet att budgeten får tas fram med ett 

underskott på 30 000-50 000 kr. 
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Thomas Avelin påpekade särskilt att styrelsen måste undersöka hur intäktssidan kan 

förstärkas genom engagemang i de DF där förbundet är verksamt. 

11 Förslag från SF och SDF styrelserna 
Förslag till verksamhets- och utbildningsplan: Dessa hade av misstag helt fallit bort i 
möteshandlingarna men uppdaterades under årsmötets gång. 

12 Motioner och propositioner 
Inga motioner har inkommit.  
 

Proposition avseende namnändring och stadgeändring: 

En namnändring till Östra Motorsportförbundet gjordes på föregående årsmöte i 
samband med att nya stadgar antogs. Efter årsmötet upptäckte Svemos 
Förbundsstyrelse felaktigheter i de nya stadgarna vilket resulterat i att de nya 
stadgarna ogiltigförklarades vilket fått till följd att styrelsen i Östra SDF kallat till 
årsmöte 2023.  För säkerhets skull tas namnändringen också upp tillsammans med 
de nya stadgarna. 

Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna de uppdaterade stadgarna samt 
namnändringen till Östra Motorsportförbundet. 

Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 
 

13 Val av ordförande i SDF styrelsen på 1 år 
Avgående ordförande Eva Nyman står ej till förfogande.  
Valberedningens förslag är Björn Langbeck. 
Ett enhälligt möte valde Björn Langbeck. 
 

14 Val av 2 ledamöter på 3 år  
 
Avgående ledamot Magnus Markenfelt står till förfogande.  
Avgående ledamot Erik Elfström står ej till förfogande. 
Valberedningens förlag är omval av Magnus Markenfelt och samt nyval av Mattias 
Boström. 
Mötet valde Magnus Markenfelt och Mattias Boström. 
De nya stadgarna kräver att ledamöterna ska vara kvinnor och män. Mötet föreslog 
Camilla Asplund Bäckström till ledamot för en tid av ett år. Camilla valdes till 
ledamot på ett år. 
Noterades att alla val var enhälliga. 
(Lars Pärnebjörk och Johan Granqvist har båda ett år kvar på sina mandattider). 
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15 Val av två revisorer på 1 år 
Valberedningen föreslog omval på Ove Ekengren och Jonny Larsson. 
Mötet valde enhälligt Ove Ekengren och Jonny Larsson. 

16 Val av valberedning inför SDF årsmöte som hålls 2024 
Avgående ledamöter i valberedningen Elisabeth Granqvist och Annica Ekengren 
står till förfogande.  
Mötet föreslog Elisabeth Granqvist, Annica Ekengren och Per Lennerman, med Per 
Lennerman som sammankallande.  

Ett enhälligt möte valde dessa tre till valberedning, med Per Lennerman som 
sammankallande. 

17 Fastställande av mötesort/plats för SDF årsmötet som hålls 
2024 

Enligt de nya stadgarna är detta styrelsens beslut. Årsmötets åsikt är dock att 
digitalt årsmöte är att föredra. 

18 Mötet avslutades 
 
Björn Langbeck avslutade mötet och tackade för förtroendet att leda Östra 
Motorsportförbundet fram till nästa förbundsmöte.  

 

 

Vid protokollet: 

Lars Pärnebjörk 

 

 

 

---------------------------  ----------------------------  ------------------------------- 

Mötesordförande  Justerare                      Justerare  
Björn Langbeck  Patrik Pettersson  Marcus Marteliusson 
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Plats: Virtuellt, via Teams 


Start: 10.00  


Protokoll Östra SDF årsmöte 2023-02-25 
 


1 Mötets öppnande 
Lars Pärnebjörk öppnade årsmötet och hälsade deltagarna välkomna. 


2 Röstlängd 
Upprop med fullmaktsgranskning genomfördes med fastställande av röstlängd. 


Deltagarna på årsmötet räknades ha 46 röster och dessa var fördelade på 11 st 
klubbar:  
51 röstetal reviderades till 46 röster då en och samma klubb maximalt får inneha 
1/5 av röstetalet. Göta MS reviderades från 15 röster till 10 röster. 


2 klubbar närvarade utan att ha rösträtt. En klubb pga att en person inte får 
representera mer än en klubb och den andra klubbens representant saknade 
fullmakt. 


3 Årsmötets utlysning 
Kallelse till årsmötet gjordes med mail till samtliga föreningar inom Östra SDF som 
fanns upptagna i röstlängden den 2/2 2023 samt lades ut på Svemos hemsida den 
3/2 2023.  
Handlingarna skickades ut den 11/2 2023 via mail till samtliga föreningar som 
anmält sig till årsmötet. 


Mötet ansåg sig vara kallat i enlighet med stadgarna. 


4 Dagordningens fastställande 
Föreslagen ny dagordning godkändes av mötet. 


5 Val av Årsmötesfunktionärer 
a) Årsmötesordförande:  


Björn Langbeck föreslogs av valberedningen och valdes av mötet.                   


b) Årsmötessekreterare: 
Mötet föreslog Lars Pärnebjörk som också valdes av mötet. 
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c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet:  
Patrik Pettersson och Marcus Marteliusson föreslogs av mötet. 
Dessa valdes av mötet. 


d) Två rösträknare valdes: Annika Ekengren och Magnus Markenfelt 


 
Efter dessa val tog mötesordförande Björn Langbeck över och gick igenom 
formalia och praktiska delar för årsmötet. 


6 Behandling av styrelsens verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 


Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse godkändes av mötet med 
följande justeringar och noteringar: 


- Östras distriktsstyrelse har varit representerade på bl.a. följande arrangemang i 
distriktet 2022: Ultimate MX Cup skall vara MX Outlet Cup. 


- Östra MX kommitténs rapport:  Ultimate MX Cup skall vara MX Outlet Cup. 


- Östra MX SM-resultat: Tillägg Emil Lövgren Göta MS 10:a Sprint-SM samt Tyra 
Bäckströms seger i Damklassen på Gotland Grand National (endurotävling) 


- Verksamhetsrapport från Trial presenterades muntligt och inkom skriftligen 
under pågående möte. 


- Förslag till verksamhets- och utbildningsplan: Dessa hade av misstag helt fallit 
bort i möteshandlingarna men uppvisades under årsmötets gång.  


7 Resultat- och balansrapport 
Resultat och balansräkningen gicks igenom. Noterad skuld i resultaträkningen är vid 


årsmötets genomförande reglerad. 


Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen. 


8 Revisorernas rapport 
Revisionsberättelsen gicks igenom och lästes upp av mötesordförande och lades till 


handlingarna 


9 Ansvarsfrihet  


Mötet beslutade ge Östra SDF styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 


10   Budget 
Något budgetförslag fanns inte framtaget. Styrelsen fick i uppdrag att skyndsamt 
(under mars månad) ta fram en budget och meddela klubbarna. Efter diskussion och 


röstning om två alternativa inriktningar som föreslogs av Thomas Avelin samt 


Marcus Marteliusson, beslutade årsmötet att budgeten får tas fram med ett 


underskott på 30 000-50 000 kr. 
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Thomas Avelin påpekade särskilt att styrelsen måste undersöka hur intäktssidan kan 


förstärkas genom engagemang i de DF där förbundet är verksamt. 


11 Förslag från SF och SDF styrelserna 
Förslag till verksamhets- och utbildningsplan: Dessa hade av misstag helt fallit bort i 
möteshandlingarna men uppdaterades under årsmötets gång. 


12 Motioner och propositioner 
Inga motioner har inkommit.  
 


Proposition avseende namnändring och stadgeändring: 


En namnändring till Östra Motorsportförbundet gjordes på föregående årsmöte i 
samband med att nya stadgar antogs. Efter årsmötet upptäckte Svemos 
Förbundsstyrelse felaktigheter i de nya stadgarna vilket resulterat i att de nya 
stadgarna ogiltigförklarades vilket fått till följd att styrelsen i Östra SDF kallat till 
årsmöte 2023.  För säkerhets skull tas namnändringen också upp tillsammans med 
de nya stadgarna. 


Årsmötet beslutade enhälligt att godkänna de uppdaterade stadgarna samt 
namnändringen till Östra Motorsportförbundet. 


Denna punkt förklarades omedelbart justerad. 
 


13 Val av ordförande i SDF styrelsen på 1 år 
Avgående ordförande Eva Nyman står ej till förfogande.  
Valberedningens förslag är Björn Langbeck. 
Ett enhälligt möte valde Björn Langbeck. 
 


14 Val av 2 ledamöter på 3 år  
 
Avgående ledamot Magnus Markenfelt står till förfogande.  
Avgående ledamot Erik Elfström står ej till förfogande. 
Valberedningens förlag är omval av Magnus Markenfelt och samt nyval av Mattias 
Boström. 
Mötet valde Magnus Markenfelt och Mattias Boström. 
De nya stadgarna kräver att ledamöterna ska vara kvinnor och män. Mötet föreslog 
Camilla Asplund Bäckström till ledamot för en tid av ett år. Camilla valdes till 
ledamot på ett år. 
Noterades att alla val var enhälliga. 
(Lars Pärnebjörk och Johan Granqvist har båda ett år kvar på sina mandattider). 
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15 Val av två revisorer på 1 år 
Valberedningen föreslog omval på Ove Ekengren och Jonny Larsson. 
Mötet valde enhälligt Ove Ekengren och Jonny Larsson. 


16 Val av valberedning inför SDF årsmöte som hålls 2024 
Avgående ledamöter i valberedningen Elisabeth Granqvist och Annica Ekengren 
står till förfogande.  
Mötet föreslog Elisabeth Granqvist, Annica Ekengren och Per Lennerman, med Per 
Lennerman som sammankallande.  


Ett enhälligt möte valde dessa tre till valberedning, med Per Lennerman som 
sammankallande. 


17 Fastställande av mötesort/plats för SDF årsmötet som hålls 
2024 


Enligt de nya stadgarna är detta styrelsens beslut. Årsmötets åsikt är dock att 
digitalt årsmöte är att föredra. 


18 Mötet avslutades 
 
Björn Langbeck avslutade mötet och tackade för förtroendet att leda Östra 
Motorsportförbundet fram till nästa förbundsmöte.  


 


 


Vid protokollet: 


Lars Pärnebjörk 


 


 


 


---------------------------  ----------------------------  ------------------------------- 


Mötesordförande  Justerare                      Justerare  
Björn Langbeck  Patrik Pettersson  Marcus Marteliusson 
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