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Protokoll fört vid Gymnastikförbundet Östs extra årsmöte 
tisdagen den 29 januari 2019 – Scandic Continental, Stockholm. 
  
Närvarande: 35 representanter från regionens föreningar, styrelse, kommittéer och kansli.  
 
Mötets öppnande 
Regionordföranden Gärmund Sandberg hälsade välkommen och öppnade det extra årsmötet 
2019 för Gymnastikförbundet Öst (GF Öst). 

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

Jonatan Petersson från GF Östs kansli genomförde upprop och fullmaktsgranskning av 
närvarande röstberättigade ombud. 
 
Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till totalt 31 röster, 17 ombud och 
representation av totalt 11 föreningar. 

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet 

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan för det extra årsmötet.  
 

§ 3  Fråga om mötets behöriga utlysande 
Information om det extra årsmötet har skickats ut i laga tid enligt stadgarna. Information 
om årsmötets datum har kommunicerats via förbundets hemsida under hösten 2018. 
Årsmöteshandlingar har skickats ut till samtliga föreningar 2 veckor innan årsmötet. 
Kallelsen har även funnits tillgänglig på förbundets hemsida. 
 
Årsmötet beslutade att årsmötet är behörigt utlyst enligt stadgarna. 

§ 4 Val av ordförande för mötet 

Årsmötet beslutade att utse Birgitta Persson till mötesordförande. 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Årsmötet beslutade att utse Kristian Gunnarsson till mötessekreterare. 

§ 6  Val av två protokolljusterare och rösträknare 

Årsmötet beslutade att utse Else Oleskog och Malena Nylin till protokolljusterare att 
jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet, samt att utses till rösträknare. 

§ 7          GF Öst – styrelsens förslag (propositioner).  
Gärmund Sandberg föredrog bakgrunden till framlagda förslag från regionstyrelsen. 
Mötesordföranden gick därefter igenom samtliga föreslagna ändringar i stadgarna, sida 
för sida. Väsentliga ändringar listas här nedan. 
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1) Förändring av styrelsens arbetsår, från ett år till två år.  
2) Förändring av styrelseledamöters mandatperiod, från två år till fyra år.  
3) Förändring av Valberedningens mandatperiod, från ett år till två år.  
4) Införande av suppleantfunktion för en tid av två år.  
5) Stadgeändringar till följd av ovanstående förändringar. 
 
- Årsmötet ställde frågan om Stockholm som hemvist är rätt geografisk placering – 
Riksidrottsförbundets juridikavdelning rekommenderar skrivelsen Stockholm som 
hemvist enligt framlagt förslag, varpå årsmötet godkände skrivelsen under Kap 1, §3. 
 
- I 2 Kap, §3 ändras skrivelsen ”före den 31 mars” till ”senast den 31 mars” för 
regionens årsmöte. 
 
- Mötesordföranden uppmärksammade årsmötet på att punkt 19 under Kap 2, § 5, i det 
gamla förslaget är borttaget med anledning av att förfarandet inte används längre i 
nuvarande årsmötesstruktur. Punkten syftade till att annonsera årsmötesdatum samt 
värdförening inför kommande år, men som aldrig är beslutat så tidigt på året. 
 

- Under Kap 3, §1 önskade årsmötet att skrivelsen kring suppleantfunktionen förenklas. 
Årsmötet enades om att omdisponera meningsuppbyggnaden till följande skrivelse; 
Suppleanter har inte rösträtt men har yttrande- och förslagsrätt, såvida de inte kliver in i 
ordinarie ledamots ställe. Suppleant går in som ledamot vid ordinarie ledamots 
frånvaro. 
 
Årsmötet beslutade att godkänna regionstyrelsens framlagda förslag till 
stadgeändringar med ovanstående förtydliganden med 29 av 31 röster. 

§ 8 Mötets avslutande och avtackning 
Mötesordföranden Birgitta Persson avrundade det extra årsmötet 2019 och lämnade 
över ordet till regionordföranden Gärmund Sandberg för att avsluta mötet.  
 
Gärmund Sandberg avtackade Birgitta Persson med en gåva och tackade alla 
närvarande och mötet avslutades. 

 
Vid protokollet             Mötesordförande 

 
 
 
    _________________                           ___________________ 
    Kristian Gunnarsson            Birgitta Persson 
 
 
 
    Justeras               Justeras 
 
 
 
    _________________                    ___________________ 
    Else Oleskog        Malena Nylin              
                         


