
PROTOKOLL EXTRA ÅRSMÖTE
För Smålands Friidrottsförbund, org.nr. 826000-8985, blivande Östsvenska Friidrottsförbundet.
Söndagen 31 oktober 2021 kl. 10.45 – 12.00 på Scandic hotell i Värnamo, som en del av Höstmötet.

1.  Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd.
Markus Andersson läste upp samtliga närvarande och specificerade vilka föreningsombud som har rösträtt. 
Röstlängden fastställdes till 10 föreningsombud med rösträtt.

2.  Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande - Marina Karlsson föreslogs och valdes.
b) Sekreterare - Markus Andersson föreslogs och valdes.
c) Två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
Anders Petersson och Mia Jansson föreslogs och valdes.
d) Två rösträknare - Samma personer som ovan, dvs Anders & Mia, föreslogs och valdes.

3. a) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Markus berättade att enligt stadgarna ska kallelse och föredragningslista skickas till föreningarna
senast sju dagar innanmötet . Nu uppgavs datum & ort 25/9. Kallelse, dagordning och förslag till
beslut kom 6/10 och presentation av föreslagna ledamöter till interimsstyrelsen kom 26/10. 
Dessa handlingar har samtidigt funnits på www.smfif.se. Mötet förklarade mötet behörigt utlyst.
b) Fastställande av arbetsordning för mötet
Här nämndes att även om bara vissa har rösträtt får alla räcka upp handen och efter att ha blivit
tilldelad ordet uttrycka åsikter.

4.  Styrelsen föreslår
a) Att årsmötet beslutar om ändringar i Smålands Friidrottsförbunds stadgar, enligt bilaga, inkl.
    namnbyte till Östsvenska Friidrottsförbundet.
Markus bläddrade igenom stadgeförslaget. Mötet godkände förslaget.
b) Att stadgeändringarna inkl. namnbytet träder i kraft den 1 januari 2022
Mötet godkände förslaget.
c) Att till interimsstyrelse för Östsvenska Friidrottsförbundet, med mandatperiod 1 januari 2022
    fram till ordinarie årsmöte i februari/mars 2022, välja:
    Ordförande:  Lars Molin, Blekinge
    Anders Petersson föreslog Kristoffer Frisesdal som alternativ. Efter en diskussion kring
    lämpligheten att på Smålands FIFs extra årsmöte fatta ett annat beslut än arbetsgruppens 
    förslag som kommunicerats och som har godkänts av de extra årsmöten Blekinge FIF och
    Östergötlands FIF hållit, så valde mötet att godkänna förslaget, dvs Lars som interimsstyr. ordf.
    Ledamöter (7): från Småland: Ulrika Pizzeghello, Marina Karlsson, Carl Hedin, Ronny Krönvall,
    Stefan Mattsson. Från Blekinge: Binai Ahmad. Från Östergötland: Peter Håkansson.
Mötet godkände förslaget på ledamöter.
d) Att till interimsvalberedning för Östsvenska Friidrottsförbundet, med mandatperiod 1 januari 
    2022 fram till ordinarie årsmöte i februari/mars 2022, välja:
    Ordförande:  -
    Ledamöter (4): från Småland: Fredrik Ahlström, Suzanne Wiberg, Per Falkman.
    Från Blekinge: Rolf Trulsson. Från Östergötland: -
Mötet godkände förslaget med tilläggen att Fredrik Ahlström valdes till ordförande samt valde även 
Fredrik Nordenberg, Linköping, som ledamot. Även här efter en diskussion kring formalia.

5. Utlysning ordinarie årsmöte för Östsvenska Friidrottsförbundet 2022
Lördag 5 mars i Växjö föreslogs. Ogillades dock av flera pga krock med IJSM. Efter diskussion
bordlade mötet frågan. Styrelsen återkommer med ett justerat förslag.

6. Mötets avslutande

                                                                                                                            
Sekr. Markus Andersson Ordf. Marina Karlsson

                                                                                                                            
Justerare Anders Petersson Justerare Mia Jansson

http://www.smfif.se/Aktuellt/2021/hostmote/stadgeforslag-smaland-till-ostsvenska.pdf
http://www.smfif.se/

