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Protokoll fört vid Gymnastikförbundet Östs 99:e årsmöte 
Söndagen den 24 mars 2019 – Scandic Continental, Stockholm 
  
Närvarande: 54 representanter från regionens föreningar, styrelse, kommittéer och kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionsordförande Gärmund Sandberg hälsar alla välkomna och öppnar det 99: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 Jonatan Petersson genomförde upprop och fullmaktsgranskning 
av närvarande röstberättigade ombud. 
 
Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till totalt 52 röster, 24 ombud och 
representation av totalt 19 föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Årsmötet föreslog att flytta §11, regionens verksamhetsplan, att behandlas efter §14 när 
den nya styrelsen är vald. 
Justering i föredragningslistan vad gäller ansvarsfrihet (§8) och verksamhetsberättelse 
(§7) avseende två år, ska under detta årsmöte endast behandlas för ett år tillbaka i 
tiden i en övergångsfas till de nya stadgarna. 

Årsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan för årsmötet med tillagda 
justeringar.  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Information om 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, 
med undantaget av valberedningens förslag som kompletterats vid ett antal senare 
tillfällen inför årsmötet.  
 
Stockholm Top Gymnastics och Brommagymnasterna gör en anmärkning på att 
årsmötet är behörigt utlyst, men med anledning av att valberedningens förslag kommit 
ut med kort varsel och sent i enlighet med stadgarna önskar de bordlägga den frågan.  
 
Förslaget som läggs fram till årsmötet är att hänskjuta valet kring ledamöter, § 12, 13 
och 14. Motförslaget är att genomföra årsmötet enligt utskickad föredragningslista. 
Votering är begärd och ska verkställas. 
- Förslag ett – genomförande enligt grundförslag. 
- Förslag två – genomförande enligt framfört förslag. 
 
(§ 6, val av rösträknare) 
Till rösträknare på årsmötet föreslås Jonatan Petersson och Emma Fridebäck. 
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Årsmötet beslutar att utse Emma Fridebäck och Jonatan Petersson till rösträknare.  
Årsmötet beslutar att med 36 av 52 röster genomföra årsmötet enligt framlagd 
föredragningslista. 15 röster mot förslaget. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 
Valberedningen föreslår Birgitta Persson till mötesordförande. 

Årsmötet beslutar att utse Birgitta Persson till mötesordförande. 

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

Årsmötet beslutar att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 

§ 6  Val av två protokolljusterare och (rösträknare, se §3) 

Årsmötet föreslår Jessica Pettersson och Helen Åkerman till protokolljusterare, att 
jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet. Rösträknare föreslogs och 
beslutades under §3 i form av Emma Fridebäck samt Jonatan Petersson.  
 
Årsmötet beslutar att utse Jessica Pettersson och Helen Åkerman till 
protokolljusterare. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och årsredovisning för tiden 1 januari – 31 
december 2018 

a)               GF Öst – Verksamhetsberättelse 2018 

Gärmund Sandberg ger en inledande presentation av året som gått och vilka insatser 
som har gjorts och prioriterats i regionen. Birgitta Persson går därefter igenom 
verksamhetsberättelsen sida för sida. 
 
Årsmötet noterar en korrigering av namn på sidan 17 under organisation, där det ska 
stå Helene Lindahl på en av ledamöternas namn. 
  
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 med tillagd 
korrigering och lägga denna till handlingarna. 

b)         GF Öst – Årsredovisning/årsbokslut 2018 

Gärmund Sandberg föredrar bakgrunden till det ekonomiska resultatet. Birgitta Persson 
går därefter igenom styrelsens årsredovisning sida för sida.  

 
Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisningen för 2018 och lägga densamma till 
handlingarna. 

c)         GF Östs revisorers berättelse för samma tid 

Förtroendevald revisorssuppleant Kicki Dafgård föredrar revisorernas, Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB:s och förtroendevald revisors, gemensamma 
revisionsberättelse för 2018.  

 
Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till 
handlingarna. 
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§ 8            Fråga om ansvarsfrihet för GF Öst - styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för den gångna mandatperioden 2018. Tack till styrelse och kansli för det 
gångna året. 

§ 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).  
Punkten utgår då inga propositioner har lämnats in till årsmötet. 

§ 11 Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för de två 
kommande verksamhetsåren. 
OBS! § 11 behandlas efter § 14 i enlighet med beslut under § 3. 
 

§ 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 arbetet och 
lägger fram valberedningens förslag för årsmötet.  
 
Det har varit ett tufft år för valberedningen med anledning av nya antagna stadgar 
under januari 2019, där mandatperioder förändrats. Det är dessutom många som avböjt 
omval samt avhopp, vilket har inneburit ett mer omfattande arbete. Ett extra årsmöte 
kommer att behöva utlysas nästa år för att kunna ta ställning till de tre ledamöter som 
står för val samt det fyllnadsval som föreslås vid denna stämma. 
 
Efter presentationen sker kandidatnominering samt presentation av den nominerade. 

   
Valberedningen föreslår nyval av Stefan Agnvall som ordförande för en tid av två år 
fram till år 2021. 
 
Stockholm Top Gymnastics föreslår omval av nu sittande ordförande Gärmund 
Sandberg. 
 
En önskan från årsmötet uttrycks om att få en grundligare plan och presentation från 
båda kandidater för att få en bättre bild av framtidsarbetet inom regionen, varpå båda 
kandidater ges möjligheten till kompletterande presentationer.  
 
Det ges även utrymme för möjlig plädering från årsmötesdeltagare för respektive 
kandidat. Täby GF samt Stockholm Top Gymnastics önskar lägga fram en synpunkt om 
att nu när många nya ledamöter kommer att väljas, att det är ovanligt att det då också 
föreslås en ny ordförande i samband med detta. Det anses vara viktigt för kontinuiteten 
i verksamheten att inte byta ut för många positioner i styrelsen. 
 
Sluten votering är begärd av årsmötet för personvalet och ska verkställas.  
En röst per röstkort som innehas av registrerade ombud. 
Rösträknarna sammanställer det totala antalet röster till 51 röster lagda i personvalet. 
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Årsmötet beslutar att välja Stefan Agnvall till regionsordförande för en tid av två år 
fram till år 2021 med 35 röster, motkandidat Gärmund Sandberg erhåller 16 röster. 
 

§ 13 Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år samt fyllnadsval för en tid av ett 
år (se även 2 kap. 3§)  
Valberedningen redogör för dess arbete och anledningen till framlagt förslag. Samt att 
respektive nominerad ledamot som närvarar får presentera sig själv mer grundligt. 
 
Ledamöterna Stefan Bengtsson, Anja Näslund och Ulf Mauritzon har avböjt omval inför 
kommande mandatperiod. Jones Södergren har bett att få lämna sitt styrelseuppdrag i 
förtid av personliga skäl.  
 
Därutöver är ledamöterna Helene Lindahl, Linus Forsberg och Yvonne Nibelius valda 
fram till 2020. Valberedningen, genom Henrik Eller lägger fram sitt förslag och gör en 
presentation av de kandidater som vidtalats inför årsmötet. Med anledning av att det 
har varit svårt att hitta kandidater till styrelsearbetet, samt för att hamna i fas med de 
nyantagna stadgarna så läggs förslagen fram med en mandatperiod på två år. Vid en 
extrastämma under 2020 kommer ledamöter att väljas för en fyraårsperiod, för att 
hamna i fas med beslutade mandatperioder. 
 
Valberedningen föreslår omval av Åsa Swalander som ledamot för en tid av två år 
fram till år 2021. 

 
Valberedningen föreslår nyval av Ahmed Al-Breihi, Johan Hörnqvist samt Josefin 
Dorkhom som ledamöter för en tid av två år fram till år 2021. 
 
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Niklas Forsberg som ledamot för en tid av ett 
år fram till år 2020. 
 
Valberedningen informerar om att ett extra årsmöte, som kommer att utlysas till den 22 
mars 2020, behövs för att ta ställning till de fyra ledamöter vars mandatperioder löper ut 
2020 och för att hamna i fas med förbundets nyantagna stadgar, där mandatperioderna 
avser fyra år. 
 
Årsmötet beslutar att ta beslut kring ledamöter enligt från valberedningen angivna 
mandatperioder, utifrån nya antagna stadgar. 
 
Årsmötet beslutar att välja Ahmed Al-Breihi, Johan Hörnqvist, Josefin Dorkhom 
och Åsa Swalander för en tid av två år fram till år 2021 i enlighet med valberedningens 
förslag. 
 
Årsmötet beslutar att välja Niklas Forsberg som fyllnadsval för en tid av ett år fram 
till år 2020. 

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

Valberedningen lägger fram sitt förslag och gör en presentation av nominerad kandidat, 
som inte närvarade vid årsmötet. 
 
Valberedningen föreslår nyval av Magnus Sundberg som suppleant för en tid av två år 
fram till år 2021. 
 
Stockholm Top Gymnastics ifrågasätter förslaget som suppleant, samt om det är 
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lämpligt att ha två personer från samma förening i styrelsen. 
Stockholm Top Gymnastics lägger fram förslag att välja Gärmund Sandberg som 
suppleant. Gärmund Sandberg avböjer efter samtliga gjorda nomineringar och står ej till 
förfogande för suppleantrollen. 
 
Hammarbygymnasterna nominerar Ulf Samell från Brommagymnasterna till 
suppleantrollen, som också får presentera sig personligen för årsmötet. 
 
Sluten votering begärd av årsmötet för personvalet och ska verkställas.  
En röst per röstkort som innehas av registrerade ombud. 
Rösträknarna sammanställer det totala antalet röster till 46 röster lagda i personvalet. 
 
Årsmötet beslutar att välja Ulf Samell med 37 röster till suppleant för en tid av två år 
fram till år 2021 i enlighet med årsmötets förslag. Motkandidat Magnus Sundberg 
erhåller 8 röster. 1 röst är blank.  

§ 11 Behandling av förslag till GF Östs verksamhetsplan och budget för de två 
kommande verksamhetsåren. 
OBS! § 11 behandlas efter § 14 i enlighet med beslut under § 3. 
 
Ledamöterna Helene Lindahl och Åsa Swalander ger en inledande presentation av 
verksamhetsplan 2019-2020 och det arbete som ligger bakom planen, samt vilka 
insatser och prioriterade områden som planeras under åren kopplat till budget och 
ekonomiskt resultat. Birgitta Persson går därefter igenom verksamhetsplan 2019-2020 
sida för sida. 
 
Hammarbygymnasterna framför att den manliga artistiska gymnastiken har ett fördjupat 
samarbete med andra discipliner och det är föreningens önskan är att även den 
kvinnliga artistiska gymnastiken anammar ett sådant nätverk och samarbete. 
 
Föreningen framför även en synpunkt kopplat till projektet utveckla och behålla – 
problematiken i att behålla gymnaster även på högre nivåer kräver säker och bra 
tillgång till ändamålsenliga lokaler. Föreningen föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen 

- att utreda möjligheterna inom ramen för utveckla och behålla, att se över 
möjligheterna för att tillgängliggöra fler verksamhetstider för fler grupper som befinner 
sig på en hög nivå i verksamheten, men som inte har för avsikt att tävla.  

SOL GF föreslår årsmötet att uppdra åt styrelsen 

- att utgå från RFs riktlinjer om närhetsprinciper för träning i förhållande till tidfördelning i 
specialhallar som görs i Stockholms stad. 

Årsmötet beslutar att fastställa förbundets framlagda verksamhetsplan med 
tillhörande budget, tillsammans med framlagda synpunkter och uppdrag för 2019-2020. 
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§ 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 omval av Susanne Östberg som förtroendevald revisor 
för Gymnastikförbundet Öst på en tid av två år fram till år 2021. 
 
Valberedningen föreslår även omval av Kicki Dafgård som revisorssuppleant för en tid 
av två år fram till år 2021.  
 
Årsmötet beslutar att köpa revision från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i 
enlighet med valberedningens förslag på en tid av två år samt utse Susanne Östberg 
till förtroendevald revisor till år 2021 samt Kicki Dafgård som revisorssuppleant under 
samma period i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 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. Valberedningen har även uttryckt en önskan om att utöka 
arbetsgruppen. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår omval av Henrik Eller som ordförande för en tid 
av två år fram till år 2021. Valberedningssamordnaren föreslår även omval av 
ledamöterna Annika Frisk och Rickard Gustafsson för en tid av två år fram till år 
2021. 
 
Valberedningssamordnaren föreslår nyval i form av Jessica Pettersson som ledamot 
för en tid av två år fram till år 2021. 
 
Brommagymnasterna föreslår nyval i form av Per Sjöstrand som ledamot till 
valberedningen för en tid av två år fram till år 2021. 
 
Årsmötet riktar ett stort tack till valberedningen för dess arbete, trots det svåra läget och 
intensivt kandidatarbete, så har de gjort ett bra arbete under året. 

 
Årsmötet beslutar att välja ovanstående Henrik Eller som ordförande samt omval av 
ledamöterna Annika Frisk och Rickard Gustafsson i enlighet med 
valberedningssamordnarens förslag. Årsmötet beslutar även att välja Jessica 
Pettersson samt Per Sjöstrand som nya ledamöter för en period på två år fram till år 
2021 i enlighet med valberedningssamordnarens och årsmötets förslag. 



Årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2019-03-24 
 

 7 (8) 

§ 17 Val av valberedningssamordnare bland de närvarande röstberättigade ombuden. 
Mötesordförande lyfter frågan till årsmötet om någon vill axla rollen som 
valberedningssamordnare under kommande verksamhetsperiod. Om inte förslås att 
ansvarig i personalen på GF Östs kansli fortsatt ombesörjer funktionen som 
valberedningssamordnare. 

Årsmötet beslutar att utse GF Östs kanslis kanslichef till valberedningssamordnare 
på två år fram till år 2021. 

§ 18 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Svenska 
Gymnastikförbundets förbundsmöte 
Årsmötet föreslår att styrelsen utser ombuden och fördelar regionens röster. Nästa 
förbundsmöte sker först år 2020. 

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

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

Årsmötet beslutar att styrelsen utser ombud till Idrottsförbundens respektive 
årsmöten.  

§ 20 Mötets avslutande, uppvaktningar och avtackning 
Mötesordförande annonserar återigen att ett extra årsmöte kommer att utlysas med 
anledning av personval år 2020, datumet för detta blir den 22 mars. 

Gärmund Sandberg, tidigare ordförande tackar av avgående ledamöter i form av Stefan 
Bengtsson. Ej närvarande ledamöter Anja Näslund, Ulf Mauritzon och Jones Södergren 
kommer att tackas av vid ett senare tillfälle. Suzanne Lundvall från nationella 
förbundsstyrelsen tackar av Gärmund Sandberg som regionsordförande. 

Mötesordförande Birgitta Persson avrundar årsmötet och lämnar över ordet till den 
nyvalde regionsordföranden Stefan Agnvall för att avsluta mötet.  

Mötesdeltagarna tackades för närvaron vid dagens årsmöte och mötet avslutades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2019-03-24 
 

 8 (8) 

 
Vid protokollet             Mötesordförande 

 
 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Birgitta Persson 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Jessica Pettersson      Helen Åkerman              
                         


