
 

 
 
 
Årsmöte Stockholms Basketdistriktsförbund (StBDF) 25 mars 2021 
Plats: Teams, digitalt årsmöte 
Tid: Kl. 18:00 
 
Protokoll 
 
Ordförande Lars Sandström inleder mötet och hälsar alla välkomna 
 
1.    Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den 

röstlängd som har upprättats enligt kp 2, §4 (StBDF:s stadgar). 
45 röster har räknats in och fastställts, genom muntligt upprop (rösträkningen bifogas som 
bilaga) 

2.    Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet, valdes Cinnika Beiming 

3.    Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet, valdes Charlotta Bernervall 

4.   Fastställande av föredragningslista och mötesstruktur för mötet 
Föredragningslistan och mötesstrukturen godkändes av årsmötet 

5.    Fråga om mötets behöriga utlysande 
Verksamhetschef Charlotta Bernervall föredrog hur mötet utlysts och årsmötet fastslog att det 
skett i enlighet med stadgarna 

6.    Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 
Till protokolljusterare valdes Johanna Fredman, Alvik och Mårten Westberg, Akropol 
Till rösträknare valdes David Leman, David Gerges samt Torbjörn Lyrström som kontrollant 

7.    Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser: 

    a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, bilaga 1 
Lars Sandström och Rolf Lundgren föredrog verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen 

    b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, 
bilaga 2 
Verksamhetschef Charlotta Bernervall föredrar årsredovisningen 
Årsmötet godkände årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret 

    c) StBDF:s revisorers berättelse för samma tid, bilaga 3 
Gustaf Reinfeldt föredrar revisorernas berättelser 
Årsmötet godkände båda revisorernas berättelser 

8.    Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning. 
Årsmötet beslutade att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet 

9.    Behandling av förslag till StBDF:s verksamhetsinriktning och ekonomisk plan, bilaga 4 
Åsa Lindahl föredrar verksamhetens inriktning framåt, strategi 2025, verksamhetsplan och 



 

 
ekonomisk plan. 
Årsmötet godkände båda revisorernas berättelse 

10.  Behandling av proposition från styrelsen, förslag på nya stadgar, bilaga 5 
Camila Salazar Atias och Hans von Uthmann föredrar 
Årsmötet beslutade bifalla förslaget på nya stadgar, med följande tillägg och ändringar i kapitel 2: 
 

• §1 – Tidpunkt och kallelse 
o ”bör” ändras till ”ska” i andra meningen i första stycket 

 
• §5 – Ärenden vid BDF-mötet 

Tillägg med 2 punkter  
o att mötet ska behandla SBBFs årsmöteshandlingar (hålls i april jämna år)   
o att mötet skall utse två ombud till SBBFs förbundsmöte (hålls i april jämna år)  

 
Förändra agendan så punkterna följer skrivelserna i enlighet med angivna 
ändringar/tillägg. 

 
15. beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-mötet – ersätter 
nuvarande punkt 15 
16. behandling av SBBF:s årsmöteshandlingar (hålls i april jämna år) 
17. beslut om val av ombud till SBBF:s förbundsmöte (hålls i april jämna år) 

 
• §6 - Valbarhet 

 
Paragraf 6, stryks följande: 

o Ordförande i någon av StBDFs medlemsföreningar, liksom person som löpande 
arvoderas i StBDFs ordinarie verksamhet, är inte valbar till BDF-styrelsen eller 
valberedningen. 

Den nya texten lyder: 

”Valbar till BDF-styrelsen och valberedningen är varje i Sverige permanent bosatt 
person som är medlem i en inom distriktet befintlig förening som är medlem i SBBF. 

Ledamot av StBDF-styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor. 

Arbetstagare hos StBDF eller hos SBBF får inte väljas till ledamot av BDF-styrelsen 
eller valberedningen.” 

Stadgarna träda i kraft efter ändringarna är gjorda, samt att de godkänts av Svenska 
Basketbollförbundet 

11.    Behandling av motioner, två motioner har inkommit, bilaga 6 och 7. 
Tiina Rossi Ekstam föredrar motionerna och styrelsen förslag på avslag på båda motionerna. 
Det fanns yrkande på bifall på motion 1, och efter försöksvotering, gav årsmötet bifall till 
styrelsens förslag på avslag. 
Årsmötet beslutade bifall för styrelsens förslag på avslag på motion 2. 

12.    Val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år. 



 

 
Till ordförande valde årsmötet: Lars Sandström (omval) 
Rösträkningen avgör med 25 röster för omval på sittande ordförande Lars Sandström, mot 19 
röster på valberedningens förslag, Ebba Requin. 

13.    Val av tre ledamöter för en tid av 2 år. 
Till ledamöter valde årsmötet: Åsa Lindahl, Camila Salazar Atias och Gustaf Reinfeldt (samtliga 
omval) 

13.    Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år. 
Till auktoriserad revisor valdes Marcus Vallas Jönsson, Finnhammars Revisionsbyrå (omval) 
Till lekmannarevisor valdes Patrik Modin (omval) 

14.    Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 
Till ordförande för valberedningen valdes Victor Sundqvist 
Till ledamöter valdes Charlotta Åkerhielm och Dennis Omar 

15.    Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och till SBBF:s årsmöte 
(är vartannat år)  

16.     Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 
Inga personer i styrelsen avgår detta år. 
Styrelsen tackar av valberedningens Björn Larsson, Kicki Öman och Poria Goniband, som avgår i 
samband med årsmötet. 

17.  Övrigt 
Årsmötesprotokollet är ett beslutsprotokoll som normalt inte innehåller diskussioner, frågor 
eller svar som inte årsmötet yrkar som tillägg i protokollet. I årets protokoll läggs därför en 
punkt 17, övrigt in med två frågor och svar som protokolljusterare Johanna Fredman önskar 
som tillägg, även om inte ett formellt yrkande skett under årsmötet: 
-I samband med punkten rösträkning, ställde Björn Larsson frågan om de som anmält sig sent 
till årsmötet också hade fått länk till mötet. Verksamhetschefen bekräftade att samtliga 
anmälda hade fått länk till mötet. 
-Under punkten val av ordförande, efter att beslutet fattats, ställde Björn Larsson frågan om 
Lars Sandström är medlem i en förening i Stockholms BDF. Lars Sandström svarar att han är 
medlem i BK Järva. 

18.    Mötets avslutande kl. 21:20 

 

 

Charlotta Bernervall   Cinnika Beiming 
Vid protokollet   Mötesordförande 
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Protokolljusterare   Protokolljusterare 
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