
 
 

Protokoll Styrelsemöte 
Förbundsstyrelsen 

Datum: 2021-01-30 
Tid: 10:00– 12:00 
Plats: Microsoft Teams 
Närvarande: 

Herman Thorell HT ordförande 
Rasmus Kling RK vice ordförande 
Sofia Asp SA ekonomiansvarig 
Jonas Almquist JA ledamot 
Lasse Franck LF ledamot 
Mattias Thorell MT ledamot 
Anders Wiiand AW GS, adjungerad 

 

Ej närvarande: Carina Forsberg CF ledamot 
 

Anita Dahlerus AD ledamot 
 

 
 

 

1. Mötets öppnande 
HT öppnade mötet 

 

2. Val av mötessekreterare 
Beslut: AW valdes som mötessekreterare. 

 
3. Val av justerare 

Beslut: SA justerar protokollet jämte ordföranden 
 

 
4. Motioner till Förbundsmötet 2021 

4.1 Remissvar kommittéer ”Färgade klot” Sörbyängen 
 

4.2 Remissvar kommittéer ”Borttagande av hinder” Sörbyängen 

 
 

Beslut: Skicka ut kommittéernas svar på remiss till distrikt och kommittéer, med 

begäran om svar senast 15/2. Skickas ut lördag 30/1 av RK 



 
 
 
 

5. Styrelseförslag till förbundsmöte 2021 
 
 

5.1  Styrelseförslag ändrad organisation disciplinnämnderna. Hanteras på så sätt 

att detta lyfts ut i kommande utskick av remisser då synpunkter redan 

inkommit. Förslaget återkommer till Disciplinnämndens arbetsgrupp för 

formulering av slutligt förslag 

 
5.2 Stadgerevidering språkliga justeringar och allmän uppdatering. 

 
Sänds på remiss i föreslagen version. 

 
5.3 Stadgerevidering utifrån RF:s stadgar samt nytt kapitel för föreningar. 

 
Sänds på remiss i föreslagen version. 

 
5.4 Förbundsstyrelsens sammansättning. Historisk tillbakablick på varför 

sammansättningen ser ut som den gör idag, vilka möjligheter som finns i en 
process att föreslå förändringar. 

 
Antalet ledamöter i Förbundsstyrelsen dryftades och för och emot lyftes, enades om 

att i remissen efterfråga synpunkter på ett-resp. två års mandatperiod för 
ordförande utan att förespråka vare sig det ena eller andra. I remissen 
efterfrågas en större, genomgripande översyn och mandat för en sådan 
översyn. 

 

5.2 Vidare hantering. 

Beslut: Remisserna skickas ut i förevisad form och med justeringar enligt ovan. 

JA reserverar sig mot beslutet som togs 

 

 
6. Remissvar RF-stämman 2021 

Upplagda förslag till formuleringar diskuterades. 

Beslut: Föredragna förslag bifölls. AW ansvarar för inskick till RF. 
 

7. Övriga frågor 
7.1 RK och LK ansvarar för textredigering och utskick av styrelseförslagna 

med mandat till språkliga justeringar. Detsamma avseende stadgeförslag 
för SA. 

7.2 TK har föreslagit fortsatt tävlingsstop till och med sista februari. 
 

Beslut: TK och Coronagruppen har mandat att fatta erforderliga beslut. 
Publiceras av HT. 



 

 

8. Nästa möte 
FS-möte Teams 210213 kl. 10.00 

 
9. Mötet avslutas 

HT avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Anders Wiiand 
Mötessekreterare 

Herman Thorell 

Ordförande 



 



 


