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Årsmötesprotokoll 2022 
Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte 

Orgnr: 802404-5869 

 

Plats: Clarion Sign samt Digitalt via Easymeet 

26 februari 2022 kl 10-14 

 

 

1. Mötet öppnas  

a. Förbundsordförande Anders Bruhn öppnar mötet. 

 

2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.  

a. Mötet fastställde röstlängden till 13 röstberättigade föreningar. 

b. Korrigerad efter punkt 5 till 16 röstberättigade föreningar.  

 

3. Val av mötesordförande.  

a. Till mötesordförande valdes Lotta Kellander, ledamot i RFs styrelse. 

 

4. Val av protokollssekreterare.  

a. Till protokollssekreterare valdes Kia Wulff 

 

5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.  

a. Till protokolljusterare valdes Joel Laguna från Malmö Allstar Cheer och 

Pernilla Jonsson från Eastcoast Cheerleading. 

 

6. Val av rösträknare.  

a. Till rösträknare valdes – punkten utgår då vi tydligt kan se i Easymeet antal 

som röstar. 

 

7. Mötets rätta utlysande. Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 kap. 1 

§ föreskriver.  

a. Kungjordes i Cheerinfo 20211103 och på hemsidan 20211125. Mötet godkände 

mötets rätta utlysande. 

 

8. Fastställande av föredragningslista för mötet.   

a. Föredragningslistan föredrogs av ordförande och mötet valde att godkänna 

föreslagen föredragningslista. 

 

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning [årsbokslut].  
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a. Verksamhetsberättelse med årsredovisning fördrogs av Generalsekreterare 

Katarina Eriksson och lades till handlingarna. Se bilaga 1 samt 2. 

 

10. Revisorernas berättelser.  

a. Revisorernas berättelse föredrogs av mötesordförande, godkändes av mötet och 

lades till handlingarna. Se bilaga 2. 

 

11. Fråga om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.  

a. Mötet beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 

12. Förbundsstyrelsens förslag samt inkomna motioner.  

a. Proposition 1; Ändring av förbundets stadgar enligt förslag. 

i) Proposition 1 stadgeändring föredrogs av Anders Bruhn. Mötet godkände 

lagd proposition om stadgeändring och punkten träder i kraft omedelbart. Se 

bilaga 3. 

 

ii) Motion nr 1 - Införande av tävlingsformen Cheer Pom Doubles föredrogs av 

Bianca Fagerström. Mötet valde att gå på FS förslag och avslå motionen 

med hänvisning. Se bilaga 4 

 

iii) Motion nr 2 – Översyn av övergångsavtal för lägre levels föredrogs av 

Bianca Fagerström. Mötet valde att gå på FS förslag och avslå motionen 

med hänvisning.  Se bilaga 5 

 

13. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.  

a. Förslag på medlemsavgift föredrogs av mötesordförande. Mötet beslutade att 

godkänna FS förslag om en oförändrad, bibehållen avgift. Se bilaga 6 

 

14. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiskplan för 

kommande verksamhetsår.  

a. Verksamhetsinriktning med ekonomiskplan föredrogs Katarina Eriksson. Mötet 

godkände föreslagen verksamhetsinriktning och ekonomiskplan som lades till 

handlingarna. Se bilaga 7 

 

15. Val av förbundsordförande, tillika förbundsstyrelsens ordförande för en tid av två 

år. Se bilaga 8 

a. Valberedningen framlade Anders Bruhn som förslag till förbundsordförande för 

en tid av två år. 

i) Mötet valde Anders Bruhn till förbundsordförande för en tid av två år. 

 

17. Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år.  

a. Valberedningen framlade förslag på fyra ledamöter, Katrin Chieux, Ruben 

Schultz, Christina Lindberg Johansson och Daniel Lindgren. 
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i) Mötet valde Katrin Chieux, Ruben Schultz, Christina Lindberg Johansson 

och Daniel Lindgren till ledamöter till förbundsstyrelsen för en tid av två år. 

 

18. Val av ordförande i Juridisk nämnd för en tid av två år.  

a. Valberedningen framlade Anna Sandström som förslag till ordförande i Juridisk 

nämnd för en tid av två år. 

i) Mötet valde Anna Sandström till ordförande för en tid av två år. 

 

19. Val av övriga ledamöter till Juridisk nämnd för en tid av två år.  

a. Valberedningen framlade förslag på ledamöter, Emilia Landö och Lina Modig. 

i) Mötet valde Emilia Landö och Lina Modig till ledamöter till Juridisk nämnd 

för en tid av två år. 

 

20. Beslut om att på ett år utse en auktoriserad revisor med personlig ersättare eller ett 

revisionsbolag, med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning.  

a. Att utse ett revisionsbolag att ha uppgiften att granska räkenskaper och 

förvaltning.  

i) Mötet beslutade att välja ett revisionsbolag att till uppgift granska 

räkenskaperna och förvaltningen. 

 

b. Val av bolag.  

i) Mötet valde revisionsbyrå Moore Randy AB för att granska förbundets 

räkenskaper och förvaltning under 2022. 

 

21. Val av en verksamhetsrevisor med personlig ersättare för en tid av ett år.  

a. Valberedningen framlade Gerd Classon som förslag som verksamhetsrevisor 

samt Anders Pärhagen till dennes ersättare. 

i) Mötet valde Gert Classon som verksamhetsrevisor och Anders Pärhagen till 

ersättare för en tid av ett år. 

 

22. Val av övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.  

a. Valsamordningsgruppen framlade Sofie Asp som förslag till valberedningen. 

i) Mötet valde Sofie Asp till ledamot för valberedningen för en tid av två år. 

 

23. Val av valsamordningsgrupp två till fyra deltagare på en tid av ett år 

a. Mötet föreslog Ida Lindberg och Frida Lindgren, Sofia Hartell och Emelie 

Holmberg till Valsamordningsgruppen 

i) Mötet valde Ida Lindberg, Frida Lindgren, Sofia Hartell och Emelie 

Holmberg till Valsamordningsgruppen för en tid av ett år. 

 

24. Mötet avslutas  

a. Årsmötesordförande Lotta Kellander tackade för visat mötesdeltagande och 

avslutade mötet. 
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