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Protokoll fört vid Handbollförbundet Öst årsmöte

Tisdag 22 Juni 2021 klockan 19.00 på Idrottens Hus och

via Teams

Ordförande Mathias Törnblom inledde mötet och hälsar alla välkomna

81 Årsmötets öppnande

Ordförande Mathias Törnblom öppnade mötet.

82 Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Röstlängdenfastslogs till 22 röstberättigade föreningar, representerade av 22 ombud

som skickat in fullmakt via e-posti erforderlig tid. Utöver det deltog ytterligare

föreningar och inbjudna gäster utan rösträtt.

Mötet beslutadeatt fastställa närvarolistan kompletterad med fullmakter som

röstlängd. Närvarolistan och fullmakter bifogas originalprotokollet.

83 Fråga om mötets behöriga utlysande

Kallelse till årsmötet har publicerats på hemsidan och inbjudan har även mailats till

föreningarnas ordförandeeller föreningensofficiella mailadress per den 6 maj 2021.

Årsmötet har även kungjorts på SHF hemsida per den 28 april 2021.

Handlingar publicerades 2021-06-07 på förbundets hemsida.

Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning.

$4 Val av ordförande för mötet

Valberedningensförslag: Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm.

Mötet beslutade att välja Cinnika Beiming till mötesordförande.
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85 Val av sekreterare för mötet

Valberedningens förslag: Patrik Bengtsson

Mötet beslutade att välja Patrik Bengtssontill sekreterare för mötet.

§6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans medordförande

justera mötesprotokollet

Styrelsens förslag Carl Andersson och Joanna Stassos Wolf

Mötet beslutade att välja Carl Andersson och Joanna Stassos Wolf till justerare samt

rösträknare.

87 Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste

verksamhetsåret

Ordförande för SDF-styrelsen Mathias Törnblom föredrog

verksamhetsberättelsen. Poängteras att detta gäller för

Stockholmsföreningarna då verksamhetsberättelsen gäller

verksamhetsåret 2020.

Folke Bengtsson, Vassunda IF, ställde frågan om underskotti StHF.

Ordförande besvarade frågan med att underskottet legat på dryga 1 mkr

ochatt ytterligare information kommer delges under kommande punkt.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga

berättelsen till handlingarna.

88. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste

räkenskapsåret

Kassör i SDF-styrelsen Peter Friedrichsen föredrog

förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret samt balans- och

resultaträkning.
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Folke Bengtsson, VassundaIF, lamnaren kommentar om vad som ar

orsak och verkan, i férhallande till det pandemiska laget och att det

självklart varit önskvärt att pengarna landati verksamheten.

Kassören instämmeri detta.

Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga

berättelsentill handlingarna.

89. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för sammatid

Revisorn Olle Wicander harlämnatsin berättelse och har undersin

revision gatt igenom resultat- och balansrakningar, huvudboken och

andra dokumentochinte funnit nagot att anmarka pa. Revisorn har

också haftlöpande kontakt med styrelsen underåret.

Revisorn föreslår att;

- Resultat- och balansräkning fastställs och

- Att styrelsen beviljas ansvarsfrihetför den tid som revisionen

avser

Årsmötet beslutade att fastslå resultat- och balansräkning och lägga

dem till handlingarna.

810. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret.

$11. Behandling av förslag från styrelsen

a. Styrelsensförslag till nya stadgar för Handbollsförbundet

Öst

Sture Gustafsson, ansvarig för den nya organisationen från SHF

sida, presenterar processen nationellt som den sett ut och reflekterar

kring kommandearbete.

Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna enligt den mall som

fastslogs den 11 februari på det extra årsmötet. Därmed är

Handbollförbundet Öst www.handbollost.se
Följ oss på facebook — handbollférbundetést ochinstagram @handbollost



HANDBOLLFÖRBUNDET
oo

OST

HandbollsférbundetOstbildat.

b. Införandebeslut — ovan antagna stadgarför

handbollförbundet öst beslutas omedelbart träda i kraft

Årsmötet beslutade att stadgarna omedelbart skall träda i kraft.

c. Styrelsens förslag till ny grafisk profil för Handbollförbundet

Öst
SDPF sekreterare Cecilia Granath presenterade den grafiska profilen

som är lika i hela handbolls-Sverige med skillnaden på färger.

Likformighet på webb, presentationer, doku mentochprofilkläder skall

uppnås.

Årsmötet beslutade att anta den presenterade grafiska profilen.

$12. Behandling av inkomna motioner

Inga motioner har inkommit. Punkten utgår.

813. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade

verksamhets- och rakenskapsaret2021.05.01 — 2021.12.31

Ledamotav styrelsen Inger Lundin foredrar verksamhetsplanen och SDF

Kassor Peter Friedrichsen garigenom och presenterar budgeten for det

påbörjade verksamhets- och räken skapsåret.

Johannes, Skå IK, ställer frågan om deti verksamhetsplanenfinns en

strategi eller plan om hur vi ska nå ut till alla medlemmar med ex.

värdegrundsarbetet.

Inger Lundin föredrog den strategi som styrelsen tagit fram för att öka

synligheten, stimulera förbunds- och foreningsutveckling samt utveckla

handbollen i regionen.

Evert Berglund, HammarbyIF, staller fragan om konsultkostnaden som

redogjordes för i presentationen gällande anläggningar och hallar.

Handbollförbundet Ost www.handbollost.se

Följ oss pa facebook — handbollférbundetést och instagram @handbollost



HANDBOLLFÖRBUNDET

ÖST

Ordförande Mathias Törnblom redogörför arbetet som HF Öst,

tillsammans med flera andra idrottsförbund, anlitat konsultfirman för

gällande bl.a. nyckeltal gällande anläggningar. Detrör sig om arbete

gentemot region- och kommunalpolitik for att få till fler anlaggningari

Stockholm Stad.

Birgitta, Kvarnberga SK,ställer frågan om arbetet gäller regionen,

Stockholmslän eller Stockholm stad.

Arbetet gäller Stockholm stadi ett första läge men det finns möjligheter

för att utöka detta, då behovetärstort i alla delar av regionen.

En önskan finns också om att tillställa föreningarna materialet för eget

påverkansarbete gentemot den egna kommunen.

Folke Bengtsson, Vassunda IF, önskemål om att hålla sig till

årsmötesagendan.

Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen och budgeten för det

påbörjade verksamhetsåret.

814. Val av ordförandeför ett år

Valberedningens ordförande Carl Berglund(tidigare StHF) och ledamot

Jenny Stendahl (tidigare Upplands HF) redogjorde för valberedningens

förslag gällande valen.

Till posten som ordförande är valberedningensförslag nyval av Mathias

Törnblom.

Årsmötet beslutade att välja Mathias Törnblom som Ordförande i HF Öst

för en period av ett år.

815. Val av minst tre styrelseledamöterför två år

Valberedningens förslag är nyval av Folke Bengtsson och Martin

Kjellsson

Årsmötet beslutade att välja Folke Bengtsson respektive Martin Kjellsson

som ledamöter i HF Öst för en period av två år.
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816. Val av ordförande och minsttre ledamötertill Disciplinnämnden för en tid

av två år.

Valberedningarna för de tre regionerna Mitt, Norr och Öst har enats om att lägga ett

förslag om en gemensam disciplin nämnd för de tre distrikten.

Valberedningarnaför distrikten Mitt, Norr och Öst nominerar följande till

poster i disciplinnämnden:

Stefan Fagerbring, ordförande (Stockholm) och kontaktperson HF Öst

Anna Medin (Stockholm), HF Öst
Niklas Starå (Lidingö), HF Öst
Wolgart Alm (Uppsala), HF Öst
Susanne Westin (Norrtälje), HF Öst

Pierre Grubbström (Enköping), kontaktperson HF Mitt, HF Mitt

Eva Morén, (Västerås), HF Mitt

Niklas Lundgren, (Piteå), kontaktperson HF Norr, HF Norr

Årsmötet beslutadeatt välja följande ledamöter samt ordförande för en

period om två år:

Stefan Fagerbring, ordförande HF Öst och kontaktperson HF Öst,

Anna Medin (Stockholm), HF Öst
Niklas Starå (Lidingö), HF Öst

Wolgart Alm (Uppsala), HF Öst

Susanne Westin (Norrtälje), HF Öst

Pierre Grubbström (Enköping), kontaktperson HF Mitt, HF Mitt

Eva Morén, (Västerås), HF Mitt

Niklas Lundgren, (Piteå), kontaktperson HF Norr, HF Norr

§17. Val av revisoroch revisorssuppleantför ett år.

Valberedningen nominerar Hans-Olof Olsson, kvalificerad revisor till

revisor samt Guy Sjokvist som revisorssuppleantfr en period avett ar.

Årsmötet väljer Hans-Olof Olsson till revisor samt Guy Sjökvist som

revisorssuppleantför en period av ett år.

Handbollförbundet Ost www.handbollost.se

Félj oss pa facebook — handbollförbundetöst och instagram @handbollost



HANDBOLLFÖRBUNDET

ÖST

$18. Fråga om val av ombudjämte suppleantertill förbundsmötet (FM)

Föreslaget är att uppdratill styrelsen att utse representant till mötet.

Årsmötet beslutade att låta Styrelsen utse representant till

förbundsmötet.

819. Fråga om val av ombud jämte suppleantertill DF-mötet

Förslaget är att uppdra till styrelsen att utse representant till mötet.

Årsmötet beslutade att låta Styrelsen utse representant till DF-mötet.

820. Val av ordförande och ledamöteri valberedningenför ett år

Följande förslag till sammansättning ges till mötet:

Ordförande: Carl Berglund

Ledamot: Johanna Sköldunger

Ledamot: Magnus Wall

Ledamot: Jenny Stendahl

Ledamot: Helene Tollbring

Ledamot: Henrik Lundin

Årsmötet beslutade att välja följande ledamöter, varav en skall utsestill

ordförande, i valberedningen för en period om ett år:

Ordförande: Carl Berglund

Ledamot: Johanna Sköldunger

Ledamot: Magnus Wall

Ledamot: Jenny Stendahl

Ledamot: Helene Tollbring

Ledamot: Henrik Lundin

821. Årsmötets avslutande
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Handbollsförbundet Östs första årsmöte avslutades av mötesordförande
Cinnika Beiming och ordet lämnades övertill ordförande Mathias

Törn blom för avslutande ord.

Sekreterare

  Patrik Bangtssof/

Ordförande

EeAnn Baar

Cinnika Beiming

Justerare

Carl Andersson Joanna Stassos Wolf

2021-07-01
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