
 
 

Stockholm Basketbollförbunds 
Årsmöte 2022, torsdag den 24 mars kl. 18:00 

 

Protokoll 

Ordförande Lars Sandström hälsade alla välkomna 

Kvällen inleddes av Nina Wahlgren Gill från Svenska Basketbollförbundet som föredrog om nuläge, kommande 
domarsatsning och den pågående demokratiutredning. 

 

Föredragningslista 

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). 
Röstlängden fastställdes till 29 röstberättigade föreningar på plats, varav 14 med fullmakt 

2.    Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för årsmötet, valdes Christer Pallin 

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

4.   Fastställande av föredragningslista för mötet 
Föredragningslistan godkändes av årsmötet 

5.    Fråga om mötets behöriga utlysande 
Verksamhetschefen 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 Erik Söderberg och Thomas Andersson 
Till rösträknare valdes Tony Classon och Alexandra Flink 

7.    Behandling av verksamhets och förvaltningsberättelser 

    a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, bilaga 1 
Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen och öppnade upp för frågor om verksamhetsberättelsen i sin 
helhet. Särskild redogörelse gjordes om styrelsens arbete, samverkansarbete med nio idrotter och Wakip, 
tävlingsutskottet, disciplinnämnden, förenings- och utbildningsutskottet samt marknadsutskottet. 
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

    b) Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, bilaga 2 
Årsmötet gick igenom distriktsstyrelsens räkenskaper och öppnade upp för frågor. 
Årsmötet godkände räkenskaperna. 



 
 
    c) StBDF:s revisorers berättelse för samma tid, bilaga 3 

Mötesordförande föredrog revisorernas berättelser, både från auktoriserade revisor Marcus Vallas Jönsson 
och från lekmannarevisor Patrik Modin.  
Årsmötet godkände båda revisorsberättelserna. 

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 
Verksamhetschefen föredrog verksamhetsplan och ekonomisk plan för 2022. 

10.  Behandling av proposition från styrelsen 
Inga propositioner har inkommit. 

11.    Behandling av motioner 
Inga motioner har inkommit. 

12.    Val av ordförande i StBDF, för en tid av 1 år. 
Till ordförande valde årsmötet: Lars Sandström (omval) 

13.    Val av tre ledamöter för en tid av 2 år. 
Till ledamöter valde årsmötet: Rolf Lundgren, Tiina Rossi Ekstam och Anas Saleeban 
Röstningen gick till votering och resultatet blev efter kontrollräkning av rösträknare: 
Tiina Rossi Ekstam, 22 röster 
Rolf Lundgren, 22 röster 
Anas Saleeban, 14 röster 
John Carlberg, 13 röster 

14.    Val av en auktoriserad revisor och en lekmannarevisor med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och 
förvaltning inom StBDF för en tid av 1 år. 
Årsmötet beslutade att välja Marcus Vallas Jönsson, Finnhammars Revisionsbyrå som auktoriserad revisor och 
Patrik Modin som lekmannarevisor (Båda är omval).  

15.    Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. 
Till valberedningen valdes Peter Larsson Vikman (sammankallande), Stefan Wård, Alexandra Flink och Jasmine 
Magnhagen Smith för en tid av 1 år. 

16. Behandling av SBBF:s årsmöteshandlingar, bilagor 5a, 5b, 5c, 5d 
Årsmötet anser att propositionen 5a gällande disciplinnämnden, bör ändras så att samtliga ledamöter väljs på 
förbundsstämman. Även formerna för propositionen 5b, gällande tävlingsnämnd bör ses över. Övriga 
propositioner har årsmötet inga synpunkter på.  

17.    Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möte och till SBBF:s årsmöte 
Årsmötet beslutar att Stockholm Baskets styrelse har två röster på SBBF:s årsmöte. Resterande röster enligt 
röstlängden tilldelas föreningarna i fallande ordning efter storlek. Om förening med tilldelad röst ej deltar vid 
SBBF:s årsmöte ska rösten tilldelas Stockholm Baskets styrelse, genom fullmakt. 
Stockholm Baskets styrelse innehar samtliga röster till DF-mötet. 

  



 
 
 

18.     Avtackning av avgående styrelsemedlemmar. 
Styrelsen tackar avgående ledamot Hans von Uthmann och suppleant Jenny Håkanson (ej närvarande) för sina 
insatser i styrelsen. Även avgående Charlotta Åkerhielm, valberedningen, avtackades och gratulerades 
samtidigt för sin post i RF-SISU Stockholms styrelse. 

19.    Mötets avslutande 20:45 

 

Stockholm 2022-03-24 

    

 

 

Charlotta Bernervall    Christer Pallin 
Årsmötessekreterare    Mötesordförande 

 

 

 

Erik Söderberg    Thomas Andersson 
Protokolljusterare    Protokolljusterare 
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