
 

 

SVENSKA CHEERLEADINGFÖRBUNDET 

802404-5869 

      1 

Årsmötesprotokoll 

Svenska Cheerleadingförbundet 
årsmöte 

Orgnr: 802404-5869 

Tid och plats 
Stockholm den 2018-09-16 kl 10-13.30 

Clarion Hotel Amaranten 
 

1. Mötet öppnas 

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röst-
längd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upp-
rättade röstlängden.  
 

a. Mötet beslutade att antal fullmakter fastställdes till 22 
röstberättigade föreningar.  

 
3. Val av mötesordförande.  

 
a. Till mötesordförande valdes Ola Wirtberg 

 
4. Val av mötessekreterare. 

  
a. Till mötessekreterare valdes Kia Wulff 

 
5. Val av nomineringskommitté 

 
a. Mötet valde Karolina Olofsson, Emma Glaas, Ida-

Maria Letho till nomineringskommitté 
 

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.  
 

a. Årsmötet beslutar att mötet är behörigt utlyst genom att 
det kungjorts på SCFs Cheerinfo och SCFs hemsida 
den 21 juni 2018, senast två månader innan samt 
skickats ut till alla föreningar och ombud tre veckor 
innan via mejl den 26 augusti 2018. 

 
7. Fastställande av föredragningslistan.  
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a. Årsmötet beslutade att godkänna föredragningslistan 
 

8. Val av två (2) protokolljusterare att jämte mötesordförande 
justera mötesprotokollet samt erforderligt antal rösträknare. 

 
a. Till justerare, tillika två (2) rösträknare beslutades om 

Felicia Rönnqvist och Thomas Fors 
 

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 
2017-2018.  

 
a. Verksamhetsberättelsen föredrogs av personer från  
b. respektive kommitté och utskott och godkändes av 

årsmötet och läggs till handlingarna. (Bilaga 1) 
 

 
10. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för verksam-

hetsåret 2017-2018.  
 

a. Förvaltningsberättelsen föredrogs av förbundets 
kassör Christina Jarlegren och godkändes av års-
mötet och läggs till handlingarna. (Bilaga 2) 

 
11. Revisorernas berättelse för samma tid.  

 
a. Revisorernas berättelse föredrogs av Anders Pärhagen 

och godkändes av mötet och läggs till handlingarna. 
(Bilaga 3) 

 
12. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 

 
a. Årsmötet ger förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret. Årsmötet fastställer resultat- och  
balansräkning som läggs till handlingarna. (Bilaga 4) 

 
13. Behandling av förslag till verksamhetsplan samt budget för 

förbundet.  
a. Årsmötet godkände föreslagen verksamhetsplan och 

budget som läggs till handlingarna. (Bilaga 5) 
 
 

14. Behandling av inkomna motioner. Det har inkommit tre skri-
velser som har besvarats av FS.  
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a. Motion 1 (Bilaga 6) Mötet anser att motionen är besva-

rad. 

b. Motion 2 (Bilaga 7) Mötet anser att motionen är besva-

rad. 

c. Motion 3 (Bilaga 8) Mötet anser att motionen är besva-

rad. 

 
15. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. 

a. Mötet beslutade att godkänna FS förslag på att bibe-
hålla avgiften oförändrat avgifter inför kommande år. 
Det innebär 2000 kr för ordinarie medlemsförening och 
800 kr för nya föreningar. 

 
16. Val på två år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordfö-

rande.  
a. Mötet valde Katarina Eriksson till förbundsordförande 

på en period av 2 år. 
 

17. Val av tre övriga ledamöter på en tid av två år. 
a. Mötet beslutade att välja Katrin Chieux och Yvonne 

Ingemansson och Dafni Magnusson till ledamöter på 
en tid av två år. 

 
18. Val av två suppleanter på två år. 

a. Mötet beslutade att välja Elin Axelsson och Julia Gus-
tavsson till suppleanter till en period av två år. 

b. Johanna Agurell väljs till suppleant på fyllnadsval för 
Alexander Ström. 

 
19. Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att 

granska verksamhet räkenskaper och förvaltning inom för-
bundet inom ramen för en tid av ett år. 

a. Mötet beslutade att välja Nicklas Widlund YW revis-
ion till revisor samt Anders Pärhagen som personlig 
suppleant. 

 
20. Mötet beslutade att godkänna förändring i föredragningslistan 

och där med välja en ledamot av valberedningen till valbered-
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ningens valberedning. Fyllnadsval av ordförande för valbe-
redningen för en tid av ett år.  

a. Mötet beslutade att välja Thomas Fors på fyllnadsval 
till valberedningens ordförande av en period av ett år.  

 
21. Val av en ledamot i valberedningen på två år. 

a. Mötet valde att välja Petra Lindholm till ledamot i val-
beredningen för en period av två år. 

 
22. Behandling av styrelsens proposition ang nya stadgar. 

Under genomgång av stadgeprojektet lämnade följande före-
ningar möte och ny röstlängd uppgår då till 15 röstberättigade 
 

a. Thomas Fors – Dynamite 
b. Ida-Maria Letho – Action Cheer Athletics 
c. Petra Lindblom – Malmö Allstar Cheer 
d. Yvonne Ingemansson – Köpings gymnastikförening 
e. Emma Frischenfelt – Örebro gymnastikförening 
f. Karolina Olovsson – Power Cheer Allstar 
g. Åsa Pehrson – Haninge Cheer Elite 

 
h. Mötet beslutade att godkänna ändringar i stadgeförsla-

get med ändring av rad 201 
 

i. Styrelsen består av ordförande, kassör samt 5-7 
övriga ledamöter valda vid årsmötet. 

ii. Följande rader stryks 
 

i. Mötet beslutade också att tillsätta en redaktionskom-
mitté bestående av Emma Glaas, Rebecka Dahlqvist 
och som av mötet får i uppdrag att innan den 7 oktober 
gå igenom det nya stadgeförslaget samt de gamla stad-
garna och se över redaktionella ändringar och in-
komma med ett nytt förslag till Stadgekommitté grup-
pen.  

 
23. Mötets avslutande 

 
Ordförande Ola Wirtberg   Vid protkollet Kia Wulff 
 
 
Justerare Thomas Fors   Justerare Felicia Rönnqvist  
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