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SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 
föredragningslista 

vid ordinarie Förbundsmöte lördag den 17 september 2022 kl. 16:00 
på Bosön 

 
 

 ÄRENDE NOT BESLUT 
 Mötets öppnande   
1 Upprop med fullmakts-granskning 

och fastställande av röstlängd 
  

2 Fastställande av föredragningslista 
för mötet 

  

3 Fråga om mötets behöriga utlysande www.svenskkonstakning.se 
www.idrottenskungorelser.se 
föreningsutskick, sociala medier 

 

4  Val av ordförande för mötet   
5 Val av sekreterare för mötet   
6 a) Val av två protokolljusterare att 

jämte mötesordförande justera 
protokoll 
 
b) Val av erforderligt antal 
rösträknare 

  

7 Behandling av verksamhets- och 
förvaltningsberättelser: 
 
a) Förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelser för förbundet 
samt för Anderbergsfonden senast 
förflutet verksamhetsår 
 
b) Förbundsstyrelsens årsredovisning 
för förbundet inklusive dotterbolag 
samt för Anderbergsfonden senast 
förflutna verksamhetsår 
 
c) Revisorernas berättelser för 
samma tid 

  

8 Fråga om ansvarsfrihet för 
förbundsstyrelsens förvaltning 

  

9 Behandling av förslag till 
verksamhetsinriktning och ekonomisk 
plan för förbundet  
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10 Behandling av styrelsens förslag och 

av motioner som getts in i enlighet 
med 4 kap. 6 §  
 
a) Behandling av motioner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Behandling av förbundsstyrelsens 
förslag 

 

 
 
 
 
 

Motion nr 1: Domare på Stjärn- och 
klubbtävling – från Västergötlands KF 

 
Motion nr 2: Förutsättningar för 
tekniska funktionärer – från 
Stockholms KF 
 
Motion nr 3: Förutsättningar för 
tävlingsarrangörer – från Stockholms 
KF 
 
 
 
 
Styrelsen föreslår stadgeändring 
 

 

11 Fastställande av föreningarnas 
årsavgift och ekonomisk plan för 
förbundet för nästkommande 
tvåårsperiod 

  

12 Val av förbundsordförande, tillika 
styrelsens ordförande, för en tid av 
två år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Helena Rosén Andersson 

 
 

13 Val av två (2) övriga ledamöter i 
styrelsen för en tid av fyra (4) år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Kaj Nyman 
Erika Blom 

 

14 Val av två (2) övriga ledamöter i 
styrelsen för en tid av två (2) år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Caroline Frank 
Sanela Lundqvist 

 

15 Ev. fyllnadsval   
16 Val av en (1) revisor och en (1) 

personlig ersättare till denne för en 
tid av två (2) år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Jan Karlestedt, ordinarie revisor 
Olle Rottbers, personlig ersättare 

 

17 Val av ordförande i Etik- och 
disciplinnämnden för en tid av två (2) 
år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Björn Sahlin 

 

18 Val av två (2) övriga ledamöter i 
Etik- och disciplinnämnden för en tid 
av två (2) år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Ines Klubal 
Björn Lundström 

 

19 Val av ordförande och två (2) 
ledamöter i valberedningen för en tid 
av två (2) år 

Nuvarande vars mandattid går ut: 
Johan Oldhoff, ordförande 
Lina Thors 
Krister Persson 

 

20 Val av ombud till RIM och erforderligt 
antal suppleanter 

  

 Förbundsmötets avslutande   
 


