
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signering av GF Östs Årsmötesprotokoll den 21 mars 2021

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll årsmöte GF Öst - 21 mars 2021.pdf
Storlek: 175586 byte
Hashvärde SHA256: 
7ee0df8270741db85b38cdfb88a560804416e04a2eea8768340b9732e5462399

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
JOHAN ALLENBÄCK DEGERHEIM
Signerat med BankID 2021-04-12 10:03 Ref: f052aee7-e6b8-4f82-ab76-b273cea7f197

SOFIA SVEGANDER
Signerat med BankID 2021-04-11 18:49 Ref: 1165fde1-bbf9-421b-9b94-a8cb61da8f2b

CARL ÅKE MYRSELL
Signerat med BankID 2021-04-07 18:18 Ref: bcc03ccb-3c66-4744-89b2-88291cd87831

Dan Kristian Gunnarsson
Signerat med BankID 2021-04-07 09:06 Ref: 092dadba-3e35-42c5-a842-cf7470208da5


 J

AD
, S

S,
 C

ÅM
, D

KG
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



 1 (8) 

 
 
Protokoll fört vid Gymnastikförbundet Östs 100:e ordinarie årsmöte 
Söndagen den 21 mars 2021, kl. 13:00-16:00 – Digitalt via Easymeet Online 
  
Närvarande: 50 representanter från regionens föreningar, styrelse och kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionsordförande Stefan Agnvall hälsar alla välkomna och öppnar det 100:e årsmötet för 
Gymnastikförbundet Öst (GF Öst). 

§ 1            Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
grundval av den röstlängd som Gymnastikförbundet har upprättat 

Kansliets representant Maria Hellzenius genomförde upprop och fullmaktsgranskning 
av närvarande röstberättigade ombud. Se bilaga för ombud och röster. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till totalt 45 röster, 17 ombud och 
representation av totalt 15 föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Styrelsen meddelar en justering och förtydligande i relation till framlagd proposition 
under § 10. Information ges även om att efter årsmötets genomförande följer 
information från Svenska Gymnastikförbundet och generalsekreterare Pelle Malmborg. 

Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan för årsmötet med tillagda 
justeringar.  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kansliets representant Kristian Gunnarsson informerar om att årsmötet har skickats ut i 
laga tid. Kallelsen har även funnits tillgänglig på förbundets hemsida i enlighet med 
stadgarna. Årsmöteshandlingar har publicerats på förbundets hemsida och skickats ut 
till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet.  
 
Årsmötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Calle Myrsell till mötesordförande. 

Årsmötet beslutar att utse Calle Myrsell till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Kristian Gunnarsson till 
mötessekreterare. 

Årsmötet beslutar att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 
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§ 6  Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 

Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Sofia Svegander och Johan Allenbäck 
Degerheim till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet. 
Rösträkning ombesörjs av den digitala programvaran i Easymeet Online, men till 
kontrollanter av de digitala rösterna utses Maria Hellzenius och Kristian Gunnarsson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Sofia Svegander och Johan Allenbäck Degerheim till 
protokolljusterare. Samt att utse Kristian Gunnarsson och Maria Hellzenius till 
kontrollanter av det digitala röstningsförfarandet. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och årsredovisning för tiden 1 januari – 31 
december 2019-2020 

a)               GF Öst – Verksamhetsberättelse 2019-2020 

Regionsordförande Stefan Agnvall och styrelseledamot Johan Hörnqvist föredrar 
statistik från åren som gått tillsammans med nedslag i verksamhetsberättelsen, genom 
händelser, årsmötesuppdrag och aktiviteter från de gångna två arbetsåren.  
  
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019-2020 med 41 röster 
av 45. 

b)         GF Öst – Årsredovisning/årsbokslut 2019 och 2020 

Styrelsens representant Josefin Dorkhom föredrar årsredovisningarna för åren 2019 
och 2020. Fråga från årsmötet kring personalkostnaderna mellan åren och vad de 
avser, som sedan besvaras av styrelse och kansli.  

 
Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och 2020 med 44 av 45 
röster och lägga desamma till handlingarna. 

c)         GF Östs revisorers berättelse för samma tid 

Förtroendevald revisor Susanne Östberg föredrar revisorernas, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB:s och förtroendevald revisors, gemensamma 
revisionsberättelse för 2019 samt 2020.  

 
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelserna och lägga dem till 
handlingarna. 

§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för GF Öst - styrelsens förvaltning, avseende två år 

Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden 2019-2020 med 45 av 45 röster. 

§ 9           Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 6§ 
Punkten utgår då inga motioner har lämnats in till årsmötet. 

§ 10          GF Öst – styrelsens förslag (propositioner).  
Regionstyrelsen har lagt fram ett förslag till årsmötet som behandlar en arvodesstruktur 
för regionstyrelsens ledamöter och därtill även tillkommande stadgeändring till följd av 
framlagt förslag. Stefan redogör även framlagd omformulering av propositionen i 
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relation till den proposition som skickats ut i handlingarna. Styrelsen tar därmed tillbaka 
sin första proposition och föreslår en ny proposition enligt nedan; 

a) Stadgarna uppdateras under Kapitel 2 och paragraf 5 (Ärenden vid GRF årsmötet) 
med följande skrivelse och tillägg i föredragningslistan: 
 
9. valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter, 
 
samt i Valberedningens uppdrag under Kapitel 5 och paragraf 3 (Förslagsrätt) 
uppdatera med följande skrivelse och tillägg: 
 
Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för regionstyrelsens 
valda ledamöter att behandlas enligt kapitel 2, paragraf 5 och punkt 9. 
 

GT Vikingarna gör en invändning kring arvodering generellt i det ideella uppdraget, 
samt i relation till tidigare års minusresultat. Brommagymnasterna tillstyrker föregående 
föreningsuttalande med att frågan är svår och svårt att se konsekvenserna i övriga 
organisationsstrukturer. Samt lyfter att perioden för detta förslag kanske står i relation 
till att det är en pågående Coronapandemi och medger ett högre engagemang. 
Föreningen gör därmed ett yrkande till årsmötet enligt följande; 
 
- Yrkande från Brommagymnasterna: Yrkande på beslut om att avslå arvode till 
styrelsen och att de avvaktar med en vidare kartläggning av konsekvenserna, där även 
eventuellt framtida arvode för förtroendevalda och rollfördelning styrelse – kansliet tas i 
beaktande. Styrelsen ges i uppdrag att utreda frågan och återupptas vid kommande 
årsmöte 2023 
 
Stockholm Top Gymnastics tillstyrker det som föregående föreningar lyft. Resurserna 
bör då nog snarare tillstyrkas ett kansli om styrelsens åtaganden blir för operativa och 
om utrymme inte finns i nuvarande personaluppställning.  
 
Enebybergsgymnasterna lyfter distinktionen viktig av att särskilja möjligheten till att 
arvodera styrelsen gentemot att faktiskt besluta en nivå här och nu. Det finns en fara i 
att framlagd nivå och skrivelse blir grundande för framtida arvodesstrukturer. 
Föreningen lyfter vidare att det kan vara bra med ett förtydligande i stadgarna i Kap 3. 
Samt att det eventuellt kan förtydligas vilka i styrelsen som bör uppbära ett arvode i 
relation till ett betungande ansvar. 
 
Jessica Pettersson i regionstyrelsen vill förtydliga till diskussionen att styrelsen har ett 
arbetsgivaransvar. 
 
GT Vikingarna opponerar sig mot skrivelsen att det ska finnas ett arvode, utan att det 
snarare ska stå som en möjlighet om ett eventuellt arvode. Att därmed omformulera 
skrivelsen. 
 
- Yrkande från GT Vikingarna: önskan om omskrivning av eventuellt arvode i styrelsens 
omformulerade proposition. Med texten att styrelsen kan arvoderas, snarare än ska 
arvoderas. 
 
- Yrkande från Hammarbygymnasterna: önskan om att avslå propositionen helt. 
 
Mötesordförande förtydligar att det behövs 30 röster för att rösta ja till framlagt förslag 
och för att en stadgeändring ska kunna ske. 
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b) Styrelsen genom Stefan Agnvall föreslår följande arvodesstruktur för de kommande 
två arbetsåren 
 
Att årsmötet beviljar styrelsen för Gymnastikförbundet Öst ett arvode motsvarande 
nivån 1 ¾ prisbasbelopp (83 300 kronor enligt 2021 års nivå) per år under perioden 
2021-2022. Regionstyrelsen förfogar och beslutar kring fördelningen av pengarna. 

 
- Yrkande från Stockholm Top Gymnastics: Avslag om styrelsens arvode. Yrkandet 
tillstyrks av Brommagymnasterna och uppmanar till att invänta utredningen. 

 
Årsmötet beslutar att  
a) med 23 av 45 röster avslå styrelsens förslag då det inte uppgår till 2/3 majoritet av 
närvarande ombud och därmed inte medger att ändra stadgarna. 
Vidare beslutar årsmötet med 37 av 45 röster, uppdra styrelsen att inför nästa årsmöte 
utreda frågan vidare om arvodesstrukturen i enlighet med Brommagymnasternas 
yrkande. 
b) avslå styrelsens förslag om styrelsearvode kommande mandatperiod med 24 av 45 
röster.  

§ 11 Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för de två 
kommande verksamhetsåren. 
Styrelsens representant Jessica Pettersson föredrar regionens verksamhetsinriktning 
och struktur för perioden 2021-2022. Yvonne Nibelius från styrelsen föredrar regionens 
budgetförslag för perioden 2021-2022. Förtydligande att budget ska revideras dels 
utifrån det beslut som årsmötet nyss tog kring styrelsearvoden och därmed räkna ner 
den summan. Kort resonemang om var den summan ska allokeras framöver. 
Redogörelse kring intäktsposterna i relation till utbildningsintäkter utifrån nuvarande 
Coronapandemin tillika pågående utbildningsrevision som pågår nationellt. Samt 
förklaring kring hur personal- och verksamhetskostnader har satts upp för 2021-2022 
jämfört med 2019-2020. 

Årsmötet beslutar att godkänna framlagd verksamhetsinriktning och budget för åren 
2021-2022 med 45 av 45 röster. 
 

§ 12  Val av ordförande i GF Öst, tillika ordförande i GF Öst styrelse för en tid av 
  två år. (se även 2 kap. 3§) 

Valberedningen i regionen, genom ordförande Henrik Eller, presenterar valberedningen 
och lägger fram valberedningens förslag för årsmötet. Efter presentationen sker 
kandidatnominering samt presentation av den nominerade. 

   
Valberedningen föreslår omval av Stefan Agnvall som ordförande för en tid av två år 
fram till år 2023. 
 
Årsmötet beslutar att välja Stefan Agnvall till regionsordförande för en tid av två år 
fram till år 2023 i enlighet med valberedningens förslag med 45 av 45 röster. 
 

§ 13 Val av halva antalet ledamöter för en tid av fyra år (se även 2 kap. 3§) 
Valberedningen genom dess ordförande Henrik Eller presenterar samtliga ledamöter 
som föreslås till regionstyrelsen. Ledamöterna Åsa Swalander, Ahmed Al-Breihi och 
Josefin Dorkhom tillika suppleant Ulf Samell har avböjt omval inför kommande 
mandatperiod. 
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Därutöver är ledamöterna Yvonne Nibelius, Niklas Forsberg, Jessica Pettersson och 
Madelen Englund valda fram till 2023.  
 
Valberedningen föreslår omval av Johan Hörnqvist som ledamot för en tid av fyra år 
fram till år 2025. 

 
Valberedningen föreslår nyval av Sanna Jansson, Anna Hagensgård samt Linda 
Stridh som ledamöter för en tid av fyra år fram till år 2025. 
 
Årsmötet beslutar att välja Johan Hörnqvist, Sanna Jansson, Anna Hagensgård 
samt Linda Stridh för en tid av fyra år fram till år 2025 med 45 röster av 45, i enlighet 
med valberedningens förslag. 

 
§ 14 Val av en suppleant för en tid av två år 

Valberedningen lägger fram sitt förslag och gör en presentation av nominerad kandidat. 
 
Valberedningen föreslår nyval av Jannicke Carle som suppleant för en tid av två år 
fram till år 2023. 
 
Årsmötet beslutar att välja Jannicke Carle för en tid av två år fram till år 2023 med 45 
röster av 45, i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 15          Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom GF Öst för en tid av två år (se även 2 Kap 3§), 
ytterligare en revisor kan utses av Gotlands Idrottsförbund och Stockholms 
Idrottsförbund 

Valberedningen föreslår att för den kommande verksamhetsperioden fortsatt köpa 
revision från företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i likhet med tidigare år. 
 
Valberedningen föreslår därtill nyval av Carina Forslund som förtroendevald revisor 
för Gymnastikförbundet Öst på en tid av två år fram till år 2023. 
 
Valberedningen föreslår även omval av Kicki Dafgård som revisorssuppleant för en tid 
av två år fram till år 2023.  
 
Årsmötet beslutar att köpa revision från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i 
enlighet med valberedningens förslag på en tid av två år, samt utse Carina Forslund 
till förtroendevald revisor till år 2023, samt Kicki Dafgård som revisorssuppleant under 
samma period med 41 röster av 45, i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 16 Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter samt eventuell personlig 
suppleant i valberedningen för en tid av två år. 

GF Öst kansli, genom kanslichef Kristian Gunnarsson är valberedningssamordnare 
som tillkännager vilka som står för omval samt vilka som avböjt omval inför kommande 
mandatperiod. Med anledning av att en ledamot i valberedningen gick över till att bli 
ledamot i regionstyrelsen vid regionens extra årsmöte 2020, har det funnits en vakant 
plats det senaste året. Presentation görs av samtliga ledamöter. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår omval av Henrik Eller som ordförande för en tid 
av två år fram till år 2023.  
 
Valberedningssamordnaren föreslår även omval av ledamöterna Per Sjöstrand, 
Annika Frisk och Rickard Gustafsson för en tid av två år fram till år 2023. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår nyval i form av Anja Näslund som ledamot för en 
tid av två år fram till år 2023. 

 
Årsmötet beslutar att  
välja Henrik Eller som ordförande samt omval av ledamöterna Per Sjöstrand, Annika 
Frisk och Rickard Gustafsson i enlighet med valberedningssamordnarens förslag. 
Årsmötet beslutar även att välja Anja Näslund som ny ledamot för en period på två år 
fram till år 2023 med 45 röster av 45, i enlighet med valberedningssamordnarens 
förslag. 

§ 17 Val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigade ombuden. 
Mötesordförande lyfter frågan till årsmötet om någon vill axla rollen som 
valberedningssamordnare under kommande verksamhetsperiod. Stefan Agnvall 
föreslår att GF Östs kansli, genom kanslichefen, fortsatt ombesörjer funktionen som 
valberedningssamordnare. 

Årsmötet beslutar att utse GF Östs kanslis kanslichef till valberedningssamordnare 
på två år fram till år 2023 med 45 röster av 45. 

§ 18 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska 
Gymnastikförbundets förbundsmöte 
Valberedningen föreslår att styrelsen själv utser ombuden och fördelar regionens röster.  

Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud och fördelar rösterna till förbundsmötet. 

§ 19          Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-SISU Gotlands 
  och RF-SISU Stockholms årsmöte. 
  Valberedningen föreslår att styrelsen själv utser ombuden och fördelar regionens röster. 

Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud till Idrottsförbundens respektive 
årsmöten.  
 
 
 
 


 J

AD
, S

S,
 C

ÅM
, D

KG
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k



Årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2021-03-21 
 

 7 (8) 

§ 20 Mötets avslutande, uppvaktningar och avtackning 
Ordförande Stefan Agnvall tackar av avgående ledamöter och suppleant i form av Åsa 
Swalander, Josefin Dorkhom, Ahmed Al-Breihi och Ulf Samell för tid och engagemang i 
styrelsearbetet. Förtroendevald revisor Susanne Östberg tackas också av för sitt arbete 
i regionen. Stefan presenterar även Maria Hellzenius som vikarierande kanslichef det 
kommande året. 

Mötesordförande Calle Myrsell avrundar årsmötet och lämnar över ordet till 
regionsordföranden Stefan Agnvall för att avsluta mötet.  

Mötesdeltagarna tackades för närvaron vid dagens årsmöte och mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet             Mötesordförande 

 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Calle Myrsell 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Sofia Svegander       Johan Allenbäck Degerheim   
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BILAGA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
Föreningar och ombud med rösträtt: 
 

FÖRENING RÖSTER OMBUD 

Brommagymnasterna 6  Per Sjöstrand 

GF Stockholm Top 
Gymnastics 

4 Else Oleskog 

KFUM:s 
Gymnastikavdelningar 

1 Rikard Gustafsson 

Tyresögymnastiken 3 Rikard Neidenmark 

Hammarbygymnasterna 4 Simon Österberg 

Föreningen United 
Movement 

1 Fredrik Idermark 

Vendelsö 
Gymnastikförening 

2 Nina Ek 

GT Vikingarna 3 Sofia Svegander (2) 
Betty Dahlman (1) 

Nacka GF 3 Terese Loon 

Enebybergsgymnasterna 4 Gabriella Nylander 

All Star Gymnastics GF 1 Lizette Wahlberg 

Huddinge GF 3 Carina Forslund 

GF Wermdö 4 Karin Brodén 

SOL Gymnastikförening 4 Susanne Nibelius (2) 
Peter Lindholm (2) 

Tullinge GF 2 Annika Frisk 

  
Sammanlagd röstlängd: 45 röster 
Totalt antal ombud: 17 personer från 15 föreningar 
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Protokoll fört vid Gymnastikförbundet Östs 100:e ordinarie årsmöte 
Söndagen den 21 mars 2021, kl. 13:00-16:00 – Digitalt via Easymeet Online 
  
Närvarande: 50 representanter från regionens föreningar, styrelse och kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionsordförande Stefan Agnvall hälsar alla välkomna och öppnar det 100:e årsmötet för 
Gymnastikförbundet Öst (GF Öst). 


§ 1            Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 
grundval av den röstlängd som Gymnastikförbundet har upprättat 


Kansliets representant Maria Hellzenius genomförde upprop och fullmaktsgranskning 
av närvarande röstberättigade ombud. Se bilaga för ombud och röster. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till totalt 45 röster, 17 ombud och 
representation av totalt 15 föreningar. 


§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 


Styrelsen meddelar en justering och förtydligande i relation till framlagd proposition 
under § 10. Information ges även om att efter årsmötets genomförande följer 
information från Svenska Gymnastikförbundet och generalsekreterare Pelle Malmborg. 


Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan för årsmötet med tillagda 
justeringar.  
 


§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kansliets representant Kristian Gunnarsson informerar om att årsmötet har skickats ut i 
laga tid. Kallelsen har även funnits tillgänglig på förbundets hemsida i enlighet med 
stadgarna. Årsmöteshandlingar har publicerats på förbundets hemsida och skickats ut 
till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet.  
 
Årsmötet beslutar att årsmötet är behörigt utlyst. 


§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Calle Myrsell till mötesordförande. 


Årsmötet beslutar att utse Calle Myrsell till mötesordförande. 


§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Kristian Gunnarsson till 
mötessekreterare. 


Årsmötet beslutar att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 
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§ 6  Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare 


Valberedningens ordförande Henrik Eller föreslår Sofia Svegander och Johan Allenbäck 
Degerheim till protokolljusterare, att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet. 
Rösträkning ombesörjs av den digitala programvaran i Easymeet Online, men till 
kontrollanter av de digitala rösterna utses Maria Hellzenius och Kristian Gunnarsson. 
 
Årsmötet beslutar att utse Sofia Svegander och Johan Allenbäck Degerheim till 
protokolljusterare. Samt att utse Kristian Gunnarsson och Maria Hellzenius till 
kontrollanter av det digitala röstningsförfarandet. 


§ 7 Behandling av verksamhets- och årsredovisning för tiden 1 januari – 31 
december 2019-2020 


a)               GF Öst – Verksamhetsberättelse 2019-2020 


Regionsordförande Stefan Agnvall och styrelseledamot Johan Hörnqvist föredrar 
statistik från åren som gått tillsammans med nedslag i verksamhetsberättelsen, genom 
händelser, årsmötesuppdrag och aktiviteter från de gångna två arbetsåren.  
  
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019-2020 med 41 röster 
av 45. 


b)         GF Öst – Årsredovisning/årsbokslut 2019 och 2020 


Styrelsens representant Josefin Dorkhom föredrar årsredovisningarna för åren 2019 
och 2020. Fråga från årsmötet kring personalkostnaderna mellan åren och vad de 
avser, som sedan besvaras av styrelse och kansli.  


 
Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och 2020 med 44 av 45 
röster och lägga desamma till handlingarna. 


c)         GF Östs revisorers berättelse för samma tid 


Förtroendevald revisor Susanne Östberg föredrar revisorernas, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB:s och förtroendevald revisors, gemensamma 
revisionsberättelse för 2019 samt 2020.  


 
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelserna och lägga dem till 
handlingarna. 


§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för GF Öst - styrelsens förvaltning, avseende två år 


Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden 2019-2020 med 45 av 45 röster. 


§ 9           Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 6§ 
Punkten utgår då inga motioner har lämnats in till årsmötet. 


§ 10          GF Öst – styrelsens förslag (propositioner).  
Regionstyrelsen har lagt fram ett förslag till årsmötet som behandlar en arvodesstruktur 
för regionstyrelsens ledamöter och därtill även tillkommande stadgeändring till följd av 
framlagt förslag. Stefan redogör även framlagd omformulering av propositionen i 
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relation till den proposition som skickats ut i handlingarna. Styrelsen tar därmed tillbaka 
sin första proposition och föreslår en ny proposition enligt nedan; 


a) Stadgarna uppdateras under Kapitel 2 och paragraf 5 (Ärenden vid GRF årsmötet) 
med följande skrivelse och tillägg i föredragningslistan: 
 
9. valberedningens förslag om arvode för regionstyrelsens valda ledamöter, 
 
samt i Valberedningens uppdrag under Kapitel 5 och paragraf 3 (Förslagsrätt) 
uppdatera med följande skrivelse och tillägg: 
 
Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för regionstyrelsens 
valda ledamöter att behandlas enligt kapitel 2, paragraf 5 och punkt 9. 
 


GT Vikingarna gör en invändning kring arvodering generellt i det ideella uppdraget, 
samt i relation till tidigare års minusresultat. Brommagymnasterna tillstyrker föregående 
föreningsuttalande med att frågan är svår och svårt att se konsekvenserna i övriga 
organisationsstrukturer. Samt lyfter att perioden för detta förslag kanske står i relation 
till att det är en pågående Coronapandemi och medger ett högre engagemang. 
Föreningen gör därmed ett yrkande till årsmötet enligt följande; 
 
- Yrkande från Brommagymnasterna: Yrkande på beslut om att avslå arvode till 
styrelsen och att de avvaktar med en vidare kartläggning av konsekvenserna, där även 
eventuellt framtida arvode för förtroendevalda och rollfördelning styrelse – kansliet tas i 
beaktande. Styrelsen ges i uppdrag att utreda frågan och återupptas vid kommande 
årsmöte 2023 
 
Stockholm Top Gymnastics tillstyrker det som föregående föreningar lyft. Resurserna 
bör då nog snarare tillstyrkas ett kansli om styrelsens åtaganden blir för operativa och 
om utrymme inte finns i nuvarande personaluppställning.  
 
Enebybergsgymnasterna lyfter distinktionen viktig av att särskilja möjligheten till att 
arvodera styrelsen gentemot att faktiskt besluta en nivå här och nu. Det finns en fara i 
att framlagd nivå och skrivelse blir grundande för framtida arvodesstrukturer. 
Föreningen lyfter vidare att det kan vara bra med ett förtydligande i stadgarna i Kap 3. 
Samt att det eventuellt kan förtydligas vilka i styrelsen som bör uppbära ett arvode i 
relation till ett betungande ansvar. 
 
Jessica Pettersson i regionstyrelsen vill förtydliga till diskussionen att styrelsen har ett 
arbetsgivaransvar. 
 
GT Vikingarna opponerar sig mot skrivelsen att det ska finnas ett arvode, utan att det 
snarare ska stå som en möjlighet om ett eventuellt arvode. Att därmed omformulera 
skrivelsen. 
 
- Yrkande från GT Vikingarna: önskan om omskrivning av eventuellt arvode i styrelsens 
omformulerade proposition. Med texten att styrelsen kan arvoderas, snarare än ska 
arvoderas. 
 
- Yrkande från Hammarbygymnasterna: önskan om att avslå propositionen helt. 
 
Mötesordförande förtydligar att det behövs 30 röster för att rösta ja till framlagt förslag 
och för att en stadgeändring ska kunna ske. 
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b) Styrelsen genom Stefan Agnvall föreslår följande arvodesstruktur för de kommande 
två arbetsåren 
 
Att årsmötet beviljar styrelsen för Gymnastikförbundet Öst ett arvode motsvarande 
nivån 1 ¾ prisbasbelopp (83 300 kronor enligt 2021 års nivå) per år under perioden 
2021-2022. Regionstyrelsen förfogar och beslutar kring fördelningen av pengarna. 


 
- Yrkande från Stockholm Top Gymnastics: Avslag om styrelsens arvode. Yrkandet 
tillstyrks av Brommagymnasterna och uppmanar till att invänta utredningen. 


 
Årsmötet beslutar att  
a) med 23 av 45 röster avslå styrelsens förslag då det inte uppgår till 2/3 majoritet av 
närvarande ombud och därmed inte medger att ändra stadgarna. 
Vidare beslutar årsmötet med 37 av 45 röster, uppdra styrelsen att inför nästa årsmöte 
utreda frågan vidare om arvodesstrukturen i enlighet med Brommagymnasternas 
yrkande. 
b) avslå styrelsens förslag om styrelsearvode kommande mandatperiod med 24 av 45 
röster.  


§ 11 Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för de två 
kommande verksamhetsåren. 
Styrelsens representant Jessica Pettersson föredrar regionens verksamhetsinriktning 
och struktur för perioden 2021-2022. Yvonne Nibelius från styrelsen föredrar regionens 
budgetförslag för perioden 2021-2022. Förtydligande att budget ska revideras dels 
utifrån det beslut som årsmötet nyss tog kring styrelsearvoden och därmed räkna ner 
den summan. Kort resonemang om var den summan ska allokeras framöver. 
Redogörelse kring intäktsposterna i relation till utbildningsintäkter utifrån nuvarande 
Coronapandemin tillika pågående utbildningsrevision som pågår nationellt. Samt 
förklaring kring hur personal- och verksamhetskostnader har satts upp för 2021-2022 
jämfört med 2019-2020. 


Årsmötet beslutar att godkänna framlagd verksamhetsinriktning och budget för åren 
2021-2022 med 45 av 45 röster. 
 


§ 12  Val av ordförande i GF Öst, tillika ordförande i GF Öst styrelse för en tid av 
  två år. (se även 2 kap. 3§) 


Valberedningen i regionen, genom ordförande Henrik Eller, presenterar valberedningen 
och lägger fram valberedningens förslag för årsmötet. Efter presentationen sker 
kandidatnominering samt presentation av den nominerade. 


   
Valberedningen föreslår omval av Stefan Agnvall som ordförande för en tid av två år 
fram till år 2023. 
 
Årsmötet beslutar att välja Stefan Agnvall till regionsordförande för en tid av två år 
fram till år 2023 i enlighet med valberedningens förslag med 45 av 45 röster. 
 


§ 13 Val av halva antalet ledamöter för en tid av fyra år (se även 2 kap. 3§) 
Valberedningen genom dess ordförande Henrik Eller presenterar samtliga ledamöter 
som föreslås till regionstyrelsen. Ledamöterna Åsa Swalander, Ahmed Al-Breihi och 
Josefin Dorkhom tillika suppleant Ulf Samell har avböjt omval inför kommande 
mandatperiod. 
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Därutöver är ledamöterna Yvonne Nibelius, Niklas Forsberg, Jessica Pettersson och 
Madelen Englund valda fram till 2023.  
 
Valberedningen föreslår omval av Johan Hörnqvist som ledamot för en tid av fyra år 
fram till år 2025. 


 
Valberedningen föreslår nyval av Sanna Jansson, Anna Hagensgård samt Linda 
Stridh som ledamöter för en tid av fyra år fram till år 2025. 
 
Årsmötet beslutar att välja Johan Hörnqvist, Sanna Jansson, Anna Hagensgård 
samt Linda Stridh för en tid av fyra år fram till år 2025 med 45 röster av 45, i enlighet 
med valberedningens förslag. 


 
§ 14 Val av en suppleant för en tid av två år 


Valberedningen lägger fram sitt förslag och gör en presentation av nominerad kandidat. 
 
Valberedningen föreslår nyval av Jannicke Carle som suppleant för en tid av två år 
fram till år 2023. 
 
Årsmötet beslutar att välja Jannicke Carle för en tid av två år fram till år 2023 med 45 
röster av 45, i enlighet med valberedningens förslag. 


§ 15          Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, 
räkenskaper och förvaltning inom GF Öst för en tid av två år (se även 2 Kap 3§), 
ytterligare en revisor kan utses av Gotlands Idrottsförbund och Stockholms 
Idrottsförbund 


Valberedningen föreslår att för den kommande verksamhetsperioden fortsatt köpa 
revision från företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i likhet med tidigare år. 
 
Valberedningen föreslår därtill nyval av Carina Forslund som förtroendevald revisor 
för Gymnastikförbundet Öst på en tid av två år fram till år 2023. 
 
Valberedningen föreslår även omval av Kicki Dafgård som revisorssuppleant för en tid 
av två år fram till år 2023.  
 
Årsmötet beslutar att köpa revision från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i 
enlighet med valberedningens förslag på en tid av två år, samt utse Carina Forslund 
till förtroendevald revisor till år 2023, samt Kicki Dafgård som revisorssuppleant under 
samma period med 41 röster av 45, i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 16 Val av ordförande och erforderligt antal ledamöter samt eventuell personlig 
suppleant i valberedningen för en tid av två år. 


GF Öst kansli, genom kanslichef Kristian Gunnarsson är valberedningssamordnare 
som tillkännager vilka som står för omval samt vilka som avböjt omval inför kommande 
mandatperiod. Med anledning av att en ledamot i valberedningen gick över till att bli 
ledamot i regionstyrelsen vid regionens extra årsmöte 2020, har det funnits en vakant 
plats det senaste året. Presentation görs av samtliga ledamöter. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår omval av Henrik Eller som ordförande för en tid 
av två år fram till år 2023.  
 
Valberedningssamordnaren föreslår även omval av ledamöterna Per Sjöstrand, 
Annika Frisk och Rickard Gustafsson för en tid av två år fram till år 2023. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår nyval i form av Anja Näslund som ledamot för en 
tid av två år fram till år 2023. 


 
Årsmötet beslutar att  
välja Henrik Eller som ordförande samt omval av ledamöterna Per Sjöstrand, Annika 
Frisk och Rickard Gustafsson i enlighet med valberedningssamordnarens förslag. 
Årsmötet beslutar även att välja Anja Näslund som ny ledamot för en period på två år 
fram till år 2023 med 45 röster av 45, i enlighet med valberedningssamordnarens 
förslag. 


§ 17 Val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigade ombuden. 
Mötesordförande lyfter frågan till årsmötet om någon vill axla rollen som 
valberedningssamordnare under kommande verksamhetsperiod. Stefan Agnvall 
föreslår att GF Östs kansli, genom kanslichefen, fortsatt ombesörjer funktionen som 
valberedningssamordnare. 


Årsmötet beslutar att utse GF Östs kanslis kanslichef till valberedningssamordnare 
på två år fram till år 2023 med 45 röster av 45. 


§ 18 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska 
Gymnastikförbundets förbundsmöte 
Valberedningen föreslår att styrelsen själv utser ombuden och fördelar regionens röster.  


Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud och fördelar rösterna till förbundsmötet. 


§ 19          Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till RF-SISU Gotlands 
  och RF-SISU Stockholms årsmöte. 
  Valberedningen föreslår att styrelsen själv utser ombuden och fördelar regionens röster. 


Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud till Idrottsförbundens respektive 
årsmöten.  
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§ 20 Mötets avslutande, uppvaktningar och avtackning 
Ordförande Stefan Agnvall tackar av avgående ledamöter och suppleant i form av Åsa 
Swalander, Josefin Dorkhom, Ahmed Al-Breihi och Ulf Samell för tid och engagemang i 
styrelsearbetet. Förtroendevald revisor Susanne Östberg tackas också av för sitt arbete 
i regionen. Stefan presenterar även Maria Hellzenius som vikarierande kanslichef det 
kommande året. 


Mötesordförande Calle Myrsell avrundar årsmötet och lämnar över ordet till 
regionsordföranden Stefan Agnvall för att avsluta mötet.  


Mötesdeltagarna tackades för närvaron vid dagens årsmöte och mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet             Mötesordförande 


 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Calle Myrsell 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Sofia Svegander       Johan Allenbäck Degerheim   
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BILAGA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
 
Föreningar och ombud med rösträtt: 
 


FÖRENING RÖSTER OMBUD 


Brommagymnasterna 6  Per Sjöstrand 


GF Stockholm Top 
Gymnastics 


4 Else Oleskog 


KFUM:s 
Gymnastikavdelningar 


1 Rikard Gustafsson 


Tyresögymnastiken 3 Rikard Neidenmark 


Hammarbygymnasterna 4 Simon Österberg 


Föreningen United 
Movement 


1 Fredrik Idermark 


Vendelsö 
Gymnastikförening 


2 Nina Ek 


GT Vikingarna 3 Sofia Svegander (2) 
Betty Dahlman (1) 


Nacka GF 3 Terese Loon 


Enebybergsgymnasterna 4 Gabriella Nylander 


All Star Gymnastics GF 1 Lizette Wahlberg 


Huddinge GF 3 Carina Forslund 


GF Wermdö 4 Karin Brodén 


SOL Gymnastikförening 4 Susanne Nibelius (2) 
Peter Lindholm (2) 


Tullinge GF 2 Annika Frisk 


  
Sammanlagd röstlängd: 45 röster 
Totalt antal ombud: 17 personer från 15 föreningar 
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