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Protokoll från Handbollförbundet Öst årsmöte 
Torsdag 21 April 2022 klockan 18.00 på Idrottens Hus och 
via Teams 

81 Årsmötets öppnande 

Ordförande Mathias Törnblom öppnade mötet. 

82 Upprop, godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastslogs till 24 röstberättigade föreningar, representerade av 24 ombud 

som skickat in fullmakt via e-post i erforderlig tid. Utöver det deltog ytterligare 2 

föreningar och inbjudna gäster utan rösträtt. 

Mötet beslutade att fastställa närvarolistan kompletterad med fullmakter som 
röstlängd. Närvarolistan och fullmakter bifogas originalprotokollet. 

§3 Fraga om mötets behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet publicerades i december. På grund av behovet av ett extra 

årsmöte innan ordinarie årsmöte så har ny kallelse till årsmöte publicerats på 
hemsidan för HF Öst och inbjudan har även mailats till föreningarnas ordförande eller 
föreningens officiella mailadress den 24 mars. 

Alla handlingar publicerades 7 april på Handbollförbundet Östs hemsida. 

Mötet beslutade att årsmötet utlysts i behörig ordning. 

$4 Val av ordförande för mötet 

Styrelsens förslag till ordförande är Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef RF-SISU 

Stockholm. 

Mötet beslutade att välja Cinnika Beiming till mötesordförande. Efter ett kort 

anförande gällande mötesregler i digitala möten så fortsätter mötet. 
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85 Val av sekreterare för mötet 

Styrelsens förslag till sekreterare är Patrik Bengtsson 

Mötet beslutade att välja Patrik Bengtsson till sekreterare för mötet. 

86 Val av två ombud att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet 

tillika också rösträknare 

Styrelsens förslag till justerare är Cecilia Granath och Johannes Evers Gester, Skå 

IK. 

Mötet beslutade att välja Cecilia Granath och Johannes Evers Gester till justerare 

samt rösträknare. 

87 Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste 

verksamhetsåret 

Ordförande för SDF-styrelsen Mathias Törnblom föredrog 
verksamhetsberättelsen och dess innehåll. Lyfter särskilt fram vikten av 
att fått starta upp verksamheten igen efter pandemin men också 
möjligheten till den återstart som inletts efter pandemin. Även arbetet 
med frågor gällande idrottsytor och hallar, tillsammans med andra 

distriktsförbund, lyfts fram. 

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

88. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste 

räkenskapsåret 

Ordförande för SDF-styrelsen Mathias Törnblom föredrog 
förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret samt balans- och 
resultaträkning för verksamhetsåret. Noteras bör att verksamhetsåret 

2021 enbart omfattat 8 månader p.g.a. sammanslagningen till HF Öst. 
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Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen samt styrelsens 

förslag till resultatdisposition och lägga berättelsen till handlingarna. 

89. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid 

Revisor Thomas Lönnström har lämnat sin berättelse och har under sin 
revision gått igenom resultat- och balansräkningar, huvudboken och 
andra dokument och inte funnit något att anmärka på. 

Revisorn föreslår att; 

-  Resultat- och balansräkning fastställs och 

- Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen 

avser 

Årsmötet beslutade att fastslå resultat- och balansräkning och lägga 

revisionsberättelsen till handlingarna. 

§10. Fraga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

$11. Behandling av förslag från styrelsen 

a. Styrelsens förslag till nya stadgar för Handbollsförbundet 

Öst 
Ordförande Mathias Törnblom föredrog kort kring förslaget till nya 
stadgar. Förslaget är upprättat enligt den nya stadgemall som 
förbundsmötet (SHF) tidigare i år antagit. 

Martin Kjellson ställde frågan om hur detta förslag kan påverka 
föreningar inom HF Öst. Svaret blir att det arbetas fram en 
stadgemall för IF men i dagsläget så påverkas inte föreningar av de 

nya stadgarna. 

Robert Tham lyfte frågan gällande en genomgång av föreningars 
stadgar så att de är uppdaterade. Svaret blir att arbetet med detta 
kommer att genomföras under kommande verksamhetsår. 
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Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna enligt styrelsens 
framtagna förslag. 

b. Inférandebeslut — ovan antagna stadgar for 
handbollférbundet öst beslutas omedelbart träda i kraft 

Årsmötet beslutade att stadgarna skall träda i kraft omedelbart efter 
årsmötets avslutande. 

812. Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit till mötet. 

813. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade 

verksamhets- och räkenskapsåret 

Ordförande Mathias Törnblom föredrog budget- och verksamhetsplan för året. När 

det kommer till budgeten så budgeteras det med ett underskott för året. 
Verksamhetsplanen innehåller inga större förändringar och det lyfts en tanke om att 

arbeta med verksamhetsplaner för ett längre tidsspann än nuvarande ett år. 

Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen och budgeten för det 
påbörjade verksamhetsåret. 

814. Val av ordförande för ett år 

Valberedningens ordförande Carl Berglund redogjorde för 
valberedningens arbete och förslag gällande valen till de olika posterna. 

Till posten som ordförande är valberedningens förslag omval 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 styrelseledamöter för två år 
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Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen är 
Omval av Peter Friedrichsen, Catrine Loqvist och Inger Lundin 

samt 

Nyval av Simon Egelius, Susann Eriksson, Maria Hammarström och 
Marja Tullberg, samtliga på en period av två år. 

Årsmötet beslutar att välja sju stycken styrelseledamöter enligt 
valberedningens förslag. Samtliga ledamöter väljs på en period av två 

år. 

816. Val av ordförande och minst tre ledamöter till Disciplinnämnden för en tid 

av två år. 

Den gemensamma disciplinnämnden för HF Öst, HF Norr och HF Mitt ordförande 
och samtliga ledamöter är samtliga valda fram till 2023. Inget val görs under punkten 

då ingen aviserat sin avgång och inget behov finns av att utöka disciplinnämnden. 

817. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 

Valberedningens förslag till revisor är Thomas Lönnström, auktoriserad 
revisor via Sonora Revision. 

Årsmötet beslutade att välja Thomas Lönnström till revisor för en period 
av ett år. 

§18. Fraga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM) 

Förslaget är att uppdra till styrelsen att utse representant till 

förbundsmötet. 

Årsmötet beslutade att låta styrelsen utse representant till 

förbundsmötet. 

§19. Fraga om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet 

Förslaget är att uppdra till styrelsen att utse representant till DF-mötet. 
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Årsmötet beslutade att låta styrelsen utse representant till DF-möte 

$20. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år 

Följande förslag till valberedningens sammansättning ges till mötet: 

Ordförande: Carl Berglund 

Ledamot: Johanna Sköldunger 

Ledamot: Magnus Wall 

Ledamot: Jenny Stendahl 

Ledamot: Henrik Lundin 

Årsmötet beslutade att välja ordförande och ledamöter i valberedningen 
enligt givet förslag för en period om ett år. 

$21. Årsmötets avslutande 

Handbollsförbundet Östs årsmöte avslutades av mötesordförande 

Cinnika Beiming och ordet lämnades över till ordförande Mathias 
Törnblom för avslutande ord. 

Mathias Törnblom tackar avgående styrelseledamöter Cecilia Granath 
och Daniel Hobsjö för sitt arbete under året och avslutar därefter mötet. 
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Sekreterare 

    

    Patrik Bengtsson 

Justerare 

       Cecilia Gran 

Ordförande 

Linnks Barri, 
4 Cinnika Beiming 

| | 
Ach SS 
Johannes Evers Gester 
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