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PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Öst 94:e årsmöte 
söndagen den 9 mars 2014 
  
 
Närvarande: Cirka 40 representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och 
kansli.  
 
Mötets öppnande 
  
Ordförande Gärmund Sandberg öppnar det 94:e årsmötet för Gymnastikförbundet 
Öst. 

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

Carina Forslund genomförde upprop och fullmaktsgranskning av 
närvarande röstberättigade ombud. 
 
Årsmötet beslutar 
att fastställa röstlängden till totalt 27 röster, representerade av 16 ombud 
från totalt 15 föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Årsmötet beslutar 
att fastställa föredragningslistan för årsmötet  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Information om årsmötet har skickats ut i laga tid. Årsmöteshandlingar har 
skickats ut till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet. Kallelsen har 
även funnits tillgänglig på förbundets hemsida. 
 
Årsmötet beslutar 
att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslår Inger Båvner till mötesordförande. 

Årsmötet beslutar 
att utse Inger Båvner till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 

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

Valberedningen föreslår, Susanne Norman och Maria Lindgren till 
protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera 
årsmötesprotokollet. 
 
Årsmötet beslutar 
att utse Susanne Norman och Maria Lindgren till protokolljusterare, tillika 
rösträknare. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och årsredovisning för tiden 1 januari – 
31 december 2013 

a)               GF Öst – Verksamhetsberättelse 2013  

Gärmund Sandberg ger en inledande presentation av året som gått och 
vilka insatser som har gjorts. Inger Båvner föredrar därefter 
verksamhetsberättelsen sida för sida. 
  
Årsmötet beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013 och lägga denna till 
handlingarna. 

b)         GF Öst – Årsredovisning/årsbokslut 2013 

Inger Båvner föredrar styrelsens årsredovisning/årsbokslut.  
Kommentar till nästa års årsmöte är att Olle Schagers fond ska 
särredovisas till nästkommande år. 
 

                 Årsmötet beslutar 
att godkänna årsredovisningen/årsbokslutet för 2013 och lägga 
densamma till handlingarna. 

c)         GF Östs revisorers berättelse för samma tid 

Revisor Maria Petersson från PricewaterhouseCooper (PwC) föredrar 
revisionsberättelsen för 2013 och hur arbetet har bedrivits, samt klargör 
kring vilken roll PwC haft i detta arbete. 
 
Tillägg till nästa års redovisning är att både auktoriserad revisor samt 
förtroendevalda revisorer ska underteckna revisionsberättelsen. 
 
Årsmötet beslutar 
att i enlighet med revisorns förslag godkänna revisionsberättelsen. 

§ 8  Fastställande av balansräkningen 

Årsmötet beslutar 
att fastställa den förelagda balansräkningen. 
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§ 9            Fråga om ansvarsfrihet för GF Öst - styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutar 
att i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den 
gångna mandatperioden. 

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

§ 11          GF Öst – styrelsens förslag (propositioner).  
                 Punkten utgår då inga propositioner fanns. 

§ 12          Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för 
                 kommande verksamhetsår.                

Ordförande Gärmund Sandberg informerade om 
huvudverksamhetsplanen Gymnastiken Öst Vill, Vision 2020 för regionen 
med tillhörande nyckeltal, samt verksamhetsplan och budget för 2014. 

Årsmötet beslutar 
att fastställa den framlagda verksamhetsplanen, Gymnastiken Öst Vill, 
med tillhörande budget för år 2014. 
 

§ 13  Val av ordförande i GF Öst, tillika ordf. GF Öst – styrelse för en tid av 
  ett år. (se även 2 Kap. 3§) 
  Valberedningen föreslår omval av Gärmund Sandberg 
 

Årsmötet beslutar 
att välja Gärmund Sandberg i enlighet med valberedningens förslag. 

 
§ 14  Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år (se även 2 Kap. 3§)

 Valberedningen föreslår omval av ledamoten Roland Strömbeck  
(GF Gymmix Visby) samt Carina Forslund (Huddinge GF) och nyval av 
Anna-Maria Giotis (Stockholm Top Gymnastics) för en tid av två år till år 
2016. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja samtliga föreslagna ledamöter i enlighet med valberedningens 
förslag. 



 Årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2014-03-09 

 4 (5) 

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

Valberedningen föreslår att för den kommande verksamhetsperioden köpa 
revision från PwC i likhet med Svenska Gymnastikförbundet. 
Förtroendevald representant krävs där valberedningen föreslår omval av 
Jamshid Karami (Upplands-bro Dansgymnaster) som förtroendevald 
revisor för Gymnastikförbundet Öst. 
Valberedningen föreslår även omval av Lars Allert (SOL-flickorna) som 
suppleant.  
 
Årsmötet beslutar 
att köpa revision från PwC i enlighet med valberedningens förslag och 
utse förtroendevalda revisorer i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 16 Val av ordförande och två ledamöter samt en personlig suppleant i 
valberedningen för en tid av ett år (se även 2 Kap. 3§) 

Årsmötet föreslår till ledamöter 
omval av Per Sjöstrand, ordförande, omval av ledamot Detlef Gräser 
samt Henrik Eller. Posten som suppleant är vakant. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja ovanstående Per Sjöstrand, Detlef Gräser och Henrik Eller i 
enlighet med årsmötets förslag. 

§ 17 Val av valberedningssamordnare bland de närvarande 
röstberättigade ombuden. 

Årsmötet föreslår nyval av Karin Surtmann till valberedningssamordnare 
på ett år. 
 
Årsmötet beslutar 
att välja Karin Surtmann till valberedningssamordnare på ett år. 

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

§ 19          Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Gotlands 
  Idrottsförbunds och Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 

Styrelsen utser representanter till Idrottsförbundens årsmöten. 

§ 20 Styrelsen meddelar datum och plats samt värd förening för nästa  
årsmöte.   
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Gymnastikförbundet Östs nästa årsmöte skall ske före 15 mars 2014. 
Styrelsen föreslår preliminärt den 15 mars 2015 för nästa årsmöte.         

Mötets avslutande, uppvaktningar och avtackning 

Avtackning och överlämning av blommor till avgående ledamot Annika 
Frisk. Mötesordförande Inger Båvner avtackas med blommor. Kansliet 
avtackas med blommor för arbete under det gångna året. 
 
 

  
 

Vid protokollet             Mötesordförande 
 
 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Inger Båvner 
 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Susanne Norman              Maria Lindgren   
                                    

 
 
 
 
 
 
 


