IdrottsAlliansen
Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Idrottsalliansen
26 april 2018 kl. 18.00
Djurgårdens IF:s Pokalrum, Sofiatornet, Stockholms stadion.
Inledning
Lars Liljegren, ordförande i Idrottsalliansen, hälsade ombud, valberedning och RF:s
ordförande Björn Eriksson välkomna till årsmötet. Björn Eriksson ska senare under
årsmötet berätta om RF:s arbete med den nya spellagstiftningen.
Han berättade kort om föreningens remiss till Spelutredningen och
konstaterade, att årsmötet 2017 beslutat om bl.a. följande i verksamhetsplanen för
2017:
”När den statliga spelutredningen skickas på remiss är det viktigt, att
idrottsrörelsen har ett gemensamt uppträdande. Det är ett oavvisligt villkor för att
lyckas med ambitionen att, såsom Idrottsalliansen försökte göra, skapa
gemensamma spel och produkter som bygger på sammanhållning inom
idrottsrörelsen, och som utnyttjar kraften i den sammanhållna idrottsrörelsen.
I en tid när konkurrensen är mycket hård, och många intressenter kommer att
försöka vinna fördelar av den nya situationen på spelmarknaden, kan
idrottsrörelsens sammanhållning vara helt avgörande för framgång.
Styrelsens för Idrottsalliansen vill medverka till denna sammanhållning och göra
ett med RF gemensamt opinionsarbetet bl.a. under remisstiden.
Samtidigt måste Idrottsalliansen vara öppen för att hitta egna lösningar som kan
utvecklas, om ambitionen att skapa en gemensam plattform för svensk idrott på
spel- och lotterimarknaden misslyckas.
Styrelsen kommer att sammankalla medlemmarna för att diskutera möjliga
framgångsvägar vid viktiga strategiska vägval för RF och för Idrottsalliansen.”
Denna linje är giltig även under den närmaste tiden, framhöll Lars Liljegren.
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
årsmötet.
Vid uppropet fanns 19 ombud. Se deltagarförteckningen i bilagan.
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Ordföranden berättade, att samtliga medlemmar i god tid före årsmötet har betalt
den tidigare beslutade medlemsavgiften och alltså har ”fullgjort sina skyldigheter.”
Årsmötet beslutade fastställa röstlängden, omfattande 19 ombud.
2. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
Föredragningslistan, enligt stadgarna, fastställdes.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Ordföranden berättade att kallelse sänts ut den 23 januari, och att handlingar gått ut
den 11 april.
Årsmötet beslutade, att mötet var utlyst i behörig ordning.
4. Val av ordförande för årsmötet
Mötet beslutade att välja Henrik Appelqvist, Hammarby IF och styrelsen, till
ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutade att utse Lars Liljegren till sekreterare.
6. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll.
Mötet beslutade att välja Thomas Claesson, Svenska Baseboll- och Softbollförbundet,
och Malin Sanz, Svenska Volleybollförbundet, till protokolljusterare.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
A. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret till handlingarna.
B. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret
Vid behandlingen av förvaltningsberättelsen noterade ordföranden, att 6 758 kronor
finns på föreningens konto den 26 april 2018. Det motsvarar exakt det egna kapitalet
vid årsskiftet (7 508 kronor) med avdrag för kostnaderna för bankkonto i Swedbank.
Skulderna till två privatpersoner (totalt 7 992 kronor) har också betalats, sedan
samtliga medlemmar har betalat in sina medlemsavgifter.
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Årsmötet beslutade
att med godkännande lägga styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste
verksamhetsåret till handlingarna.
C. Revisorernas berättelse för samma tid
Årsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade
att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret.
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhetsår.
Årsmötet beslutade
att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018.
10. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att fastställa medlemsavgiften för 2018 till 0 kronor.
11. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen
Årsmötet beslutade
att inga arvoden utgår för styrelsens ledamöter.
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens förslag
Styrelsen hade i samråd med valberedningen lämnat ett förslag om att styrelsen ska
bestå av ”ordförande samt fyra – sex övriga ledamöter” istället för ”sex – åtta övriga
ledamöter (Stadgarnas kap. 3, § 1).
Årsmötet beslutade
att bifalla styrelsens förslag till stadgeförändring;
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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13. Val av ordförande i föreningen Idrottsalliansen, tillika ordförande i
styrelsen, för en tid av ett år
Årsmötet valde enhälligt, enligt valberedningens förslag, Lars Liljegren till
ordförande i Idrottsalliansen.
14 A. Beslut om antalet styrelseledamöter
Årsmötet beslutade
att fastställa antalet övriga styrelseledamöter till fem.
B. Val av halva antalet övriga ledamöter (2) för en tid av två år.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag
att till styrelseledamöter välja
Berndt Banfors
Lars Henriksen

Djurgårdens IF
Svenska Varpaförbundet

omval
omval

Årsmötet noterade att följande styrelseledamöter är valda till årsmötet 2019:
Henrik Appelqvist
Emir Dizdarevic
Cenneth Åhlund

Hammarby IF
Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Bågskytteförbundet

15. Val av två revisorer med uppgift att granska Idrottsalliansens
verksamhet, räkenskaper och förvaltning och, när så krävs, en
auktoriserad revisor med uppgift att speciellt granska
Idrottsalliansens lotteriers räkenskaper och lämna en
revisionsberättelse däröver, i enlighet med Lotteriinspektionens
anvisningar, för en tid av ett år.
Årsmötet valde följande revisorer, i enlighet med valberedningens förslag:
Jan-Erik Danielsson
Thomas Kleverman

Svenska Mångkampsförbundet
Svenska Skridskoförbundet

omval
omval

16. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en
väljs som ordförande i valberedningen
Årsmötet beslutade
att omvälja Per Adler, Ida Kvist och Anne Österberg till valberedning med Per Adler
som ordförande.
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17. Årsmötets avslutning
Årsmötesordföranden Henrik Appelqvist tackade deltagarna för engagemanget och
överlämnade ordet till Lars Liljegren.
Lars Liljegren tackade på de nyvaldas vägnar för förtroendet.
Lars Liljegren tackade och utdelade gåvor till Alexandra di Zazzo, som har valt att
lämna styrelsen, för gott arbete och till Henrik Appelqvist för insatserna som
mötesordförande.
Lars Liljegren avslutade därefter mötet och lämnade ordet till RF:s ordförande Björn
Eriksson.
Vid protokollet:
Lars Liljegren
Justeras:

Henrik Appelqvist

Thomas Claesson

Malin Sanz
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Idrottsalliansens årsmöte den 27 april 2018
Svenska Badmintonförbundet
Svenska Bangolfförbundet
Svenska Baseboll- och Softbollförbundet
Svenska Bordtennisförbundet
Svenska Boxningsförbundet
Svenska Bågskytteförbundet
Svenska Curlingförbundet
Svenska Danssportförbundet
Svenska Dragkampförbundet
Svenska Dövidrottsförbundet
Svenska Friidrottsförbundet
Svenska Frisbeesportförbundet
Svenska Fäktförbundet
Svenska Gymnastikförbundet
Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Svenska Judoförbundet
Svenska Kanotförbundet
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet
Svenska Mångkampsförbundet
Svenska Roddförbundet
Svenska Skidskytteförbundet
Svenska Skridskoförbundet
Svenska Squashförbundet
Svenska Styrkelyftförbundet
Svenska Taekwondoförbundet
Svenska Varpaförbundet
Svenska Vattenskid- och wakeboardförbundet
Svenska Volleybollförbundet
Övriga organisationer, stiftare
Hammarby IF
Djurgårdens IF
*) Styrelsen, övriga
Emir Dizdarevic, förhinder
Lars Henriksen, förhinder
Ingemar Nilsson, adj., närvarande

RF

Thomas Claesson
Ida Kvist **)
Cenneth Åhlund *)
Alexandra Di Zazzo *)
Mats Hamberg
Kenneth Lund
Stefan Olsson
Lars Liljegren *)

Johan Roos
Per Adler **)
Göran Fransson, fullmakt
Ingemar Arvidsson
Anne Österberg **)
Åsa Wallin
Kosovare Mezini
Göran Fransson
Malin Sanz
Henrik Appelqvist *)
Berndt Banfors *)

**) Valberedning, revisorer
Per Adler, valberedningens ordförande
Ida Kvist, valberedningen
Anne Österberg, valberedningen

Björn Eriksson, ordförande
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