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SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 

föredragningslista 
vid ordinarie Förbundsmöte lördag den 22 september 2018 kl. 16:00 

på Quality Hotel Globe, Stockholm 
 

 

 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 

förvaltningsberättelser för 
förbundets 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 §  

Styrelsen föreslår stadgeändringar. 
Styrelsen föreslår att förbundsmötet 

beslutar att stadgeparagraferna om 
Etik- och disciplinnämnden ska träda i 
kraft med omedelbar verkan. 
Styrelsen föreslår en SDF-översyn. 
Styrelsen föreslår en ny Strategi. 

En (1) motion har inkommit. 

 

11 Fastställande av föreningarnas 
årsavgift och ekonomisk plan för 

förbundet för nästkommande 
tvåårsperiod 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift  

12 Val av förbundsordförande, 
tillika styrelsens ordförande, för 

en tid av två år 

Nuvarande, vars mandattid går ut:  
Katarina Henriksson 

 
 

13 Val av två (2) övriga ledamöter i 

styrelsen för en tid av fyra (4) 
år 

Nuvarande, vars mandattid går ut:  
Kaj Nyman 

Ann-Britt Wallin 

 

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

Nuvarande, vars mandattid går ut:  
Carina Kelly 
Ann-Charlotte Ståhl 

 

15 Ev. fyllnadsval Ej aktuellt  

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:  
Patrik Zettergren, ordinarie revisor 
Magnus Wennlöf, personlig ersättare 

 

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

Nyval:  
Björn Sahlin 

 

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

Nyval:  
Ines Klubal 
Björn Lundström 

 

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

Nyval:  
Anna Hörnlund 
Nanna Stranne 

 

20 Val av ordförande och två (2) 
ledamöter i valberedningen för 

en tid av två (2) år 

Nuvarande, vars mandattid går ut: 
Cecilia Falkenbäck, Ordförande 
Berit Westin 
Robert Casselbrant 

 

21 Val av ombud till RIM och 
erforderligt antal suppleanter 

  

 Förbundsmötets avslutande   

 
 

 
 

 
 

 


