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Protokoll fört vid Gymnastikförbundet Östs extra årsmöte 
onsdagen den 15 april 2020 – Digitalt möte via Microsoft Teams 
  
Närvarande: 32 representanter från regionens föreningar, styrelse, 
kommittéer och kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionordföranden Stefan Agnvall hälsade välkommen och öppnade det digitala extra årsmötet 
2020 för Gymnastikförbundet Öst (GF Öst), det första digitala årsmötet i förbundets historia. 
Kansliets medarbetare Jonatan Petersson redogjorde även för teknik, samt hur röstförfarandet i 
vårt digitala verktyg skulle fungera under mötets gång. 

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

Stefan Agnvall genomförde upprop av närvarande röstberättigade ombud. 
Fullmaktsgranskning var gjord på förhand bland närvarande ombud. Förtydliganden 
gjordes utifrån Brommagymnasternas 9 röster, där stadgarna reglerar att maximalt 6 
röster får nyttjas per förening. GF Wermdös röster förtydligades att de fick sina antalet 
röster baserat på de två gamla föreningarna, GK Värmdö samt GF Skärgårdsgymnaster 
som slagits ihop till en förening under 2019. Röstlängden baseras på 2019 års 
medlemsantal. Röstlängden under punkt 1 till 6 fastställdes till 43 röster, 15 ombud och 
14 föreningar. Röstlängden för mötet justerades även vid §7, med 3 röster, 1 ombud 
och 1 förening, med anledning av sen ankomst av föreningen All Star Gymnastics GF 
 
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 43 röster, 15 ombud och 14 
föreningar under § 1-6. Röstlängden justeras därefter från och med § 7 till 46 röster, 16 
ombud och representation av totalt 15 föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan för det extra årsmötet.  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Förbundets kanslichef, Kristian Gunnarsson, redogjorde för informationen om att det 
extra årsmötet har skickats ut i laga tid enligt stadgarna. Information om årsmötets 
datum har kommunicerats via förbundets hemsida i december 2019. 
Årsmöteshandlingar har skickats ut till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet som 
först planlades till den 22 mars. Kallelsen har även funnits tillgänglig på förbundets 
hemsida. Med anledning av Covid-19 i Stockholmregionen tvingades regionen ställa in 
sitt fysiska årsmöte. Mötet utlystes på nytt den 1 april för att kunna genomföra det i 
digital form den 15 april. Detta i enlighet med stadgarnas tidsangivelser. 
 
Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade att utse Calle Myrsell till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 



Extra årsmötesprotokoll Gymnastikförbundet Öst 2020-04-15 
 

 2 (3) 

§ 6 Val av två protokolljusterare och rösträknare 
Av praktiska skäl föreslogs det att dessa två funktioner skulle särskiljas. Av praktiska 
skäl föreslogs kansliets medarbetare Jonatan Petersson samt Hanna Grahn till 
rösträknare, då dessa befann sig fysiskt på plats i anslutning till presidiet. 
 
Till protokolljusterare lämnades ordet fritt att nominera personer utifrån närvarande 
ombud, där Carina Hallberg från GK Trollbäcken samt Ulf Samell från 
Brommagymnasterna nominerades. 

Årsmötet beslutade att utse Carina Hallberg och Ulf Samell till protokolljusterare att 
jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet. Till rösträknare beslutade 
årsmötet att utse Jonatan Petersson samt Hanna Grahn från regionens kansli. 
 

§ 7 Val av halva antalet ledamöter för en tid av tre år (se även 2 kap. 3§)  
Valberedningen genom ordförande Henrik Eller presenterar sig och dess ledamöter, 
samt redogör för deras arbete och anledningen till framlagt förslag. Ett förtydligande 
görs kring Jessica Pettersson som är föreslagen av valberedningen. Jessica har utifrån 
förslaget som lämnats inte medverkat i valberedningens nominering till regionstyrelsen. 
Valberedningen informerar om att utifall årsmötet godkänner valberedningens förslag, 
kommer Jessica Pettersson att lämna sin plats som ledamot i GF Östs valberedning.  
 
Valberedningen bedömer att de kan fullgöra sitt arbete med återstående fyra ledamöter 
i valberedningen, i det fall att årsmötet stödjer valberedningens förslag. Ingen av 
närvarande ombud är emot valberedningens vakans som uppstår i samband med att 
Jessica Pettersson nomineras till ledamot i valberedningen.  
 
Ledamöterna Lena Lindahl och Linus Forsberg har avböjt omval kommande 
mandatperiod. Därutöver är ledamöterna Åsa Swalander, Ahmed Al-Breihi, Johan 
Hörnqvist och Josefin Dorkhom tillsammans med regionordförande Stefan Agnvall 
valda fram till 2021. 
 
Eftersom det är ett extra årsmöte ska personerna som föreslås väljas till år 2023. 
 
Per Sjöstrand från valberedningen presenterar kandidaten Jessica Pettersson och 
hennes bakgrund. Henrik Eller presenterar i sin tur kandidaten Madelen Englund för 
mötesombuden. Respektive nominerad ledamot närvarar även vid mötet och får 
presentera sig ytterligare. 
 
Valberedningen föreslår omval av Yvonne Nibelius och Niklas Forsberg som 
ledamöter för en tid av tre år fram till år 2023. 

 
Valberedningen föreslår nyval av Jessica Pettersson och Madelen Englund som 
ledamöter för en tid av tre år fram till år 2023. 
 
Årsmötet beslutar att välja Yvonne Nibelius, Niklas Forsberg, Jessica Pettersson 
och Madelen Englund för en tid av tre år fram till år 2023 i enlighet med 
valberedningens förslag. 

§ 8 Mötets avslutande och avtackning 
Mötesordföranden Calle Myrsell avrundade det digitala extra årsmötet 2020 och 
lämnade över ordet till regionordföranden Stefan Agnvall för att avsluta mötet.  
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Årets ledare 2019 i region Öst uppmärksammades i form av Tilda Billing från 
Saltsjöbadens IF. Mer om årets ledare finns att läsa på förbundets hemsida och Tilda 
kommer att uppmärksammas mer officiellt när effekterna och rekommendationerna 
kring viruset Covid-19 minskat. 
 
Stefan Agnvall avtackade Calle Myrsell som mötesordförande, samt tackade av 
avgående ledamöter Lena Lindahl och Linus Forsberg för deras förtjänstfulla arbete i 
regionstyrelsen de senaste åren. 
 
 

 
Vid protokollet             Mötesordförande 

 
 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Calle Myrsell 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Carina Hallberg       Ulf Samell               
                        


