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Protokoll årsmöte Östergötlands BF den 23 februari 2022 Scandic Väst Linköping 
 
§1. Öppnande 
Ordförande Stefan Taleman hälsade alla välkomna 
Tyst minut avhölls över Jan Falk och Rebecca Gabrielsson  
SBFs Lars Stugemo information om SBF i nuett och i framtiden med mycket aktuell information omkring 
vår verksamhet 
 
§2. Utmärkelser, priser 
Utdelning av:  
DM plaketter i Karting   
Senior 125: Tobias  Lööf 
FM plaketter i Karting 
Mini:  Hugo Krook 
Micro  Måns Lööf  
Stipendium delades ut till:  
Börje Adamsson  
Sievert Lindqvist 
Elliot Sjögren 
Wilmer Jonsson 
Hedersledamöter i ÖBFs Styrelse enl.årsmötesbeslut 
Roland Appelskog 
Sievert Lindqvist 
 
§3. Fullmakter. 
Fullmaktsgranskning enligt stadgarna, röstlängd 54 röster enligt upprop fastställdes av årsmötet. 
 
§4. Utlysning mötet. 
Utlysning av mötet redovisades och årsmötet beslutades vara i laga ordning utlyst enligt stadgarna. 
 
§5. Föredragningslista. 
Föredragningslistan för årsmötet godkändes av årsmötet. 
 
§6. Mötesfunktionärer. 
Mötesordförande: Lars Stugemo 
Sekreterare:  Sievert Lindqvist 
Justering:  Elisabeth Svensson , Joacim Nilsson 
Rösträknare:  Elisaberh Svensson , Joacim Nilsson 
Lars Stugemo tackade för förtroendet att leda årsmötet. 
 
§7. Verksamhetsberättelse 
Genomgång av verksamhetsberättelse, Verksamhetsberättelsen godkänns att läggas till handlingarna 
efter genomgång och godkännande  
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§8. Förvaltningsberättelse. 
Granskning förvaltningsberättelsen, Förvaltningsberättelsen godkänns att den läggs till handlingarna, 
Vissa sifferjusteringar i bokslutet, kassören Roland Appelskog justerar ny utgåva till 
årsmöteshandlingarna 
 
§9. Revisionsberättelse. 
Revisorerna föredrog rapporten och även samtyckte till justering Boije Ovebrink föredragande 
 
§10. Fråga ansvarsfrihet. 
Årsmötet beslutade enligt revisorns förslag, full ansvarfrihet för styrelsen för verksamhets / 
räkenskapsåret 2021, beslutet enhälligt 
 
§11. Val av ordförande 1 år 
Val av ordförande enligt valberedningens förslag:  
Stefan Taleman 
 
§12. Val av 2 ledamöter 2 år 
Val av ledamöter enligt valberedningens förslag:  
Pernilla Krüger 
Fredrik Andersson 
 
§12B Fyllnadsval av 2 ledamöter 1 år 
Val av ledamöter enligt valberedningens förslag:  
Emmeli Wulfstrand 
Roland Appelskog 
 
§13. Val av revisor samt rev.suppl. 1 år 
Val av revisor samt rev,suppl enligt valberedningens förslag:  
Revisor: Conny Stigh,  
Revisor suppleant: Boije Ovebrink 
 
§14. Val av ombud ÖIF 1 år 
Årsmötet hänskjuter till styrelsen att utse ombud 
 
§15. Val av valberedning 1 år  
Elisabeth Svensson 
Emmelie Andersson. 
Lennart Johansson 
 
§16. Val av ombud samt suppl. 1 år SBFs årsmöte 
Ombud 
Stefan Taleman 
Elisabeth Svensson 
Fredrik Andersson 
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Suppleanter 
Lennart Johansson 
Pernilla Krûger 
Roland Appelskog 
 
 
§17. Fastställande medlemsavgifter ,tillståndsavgifter, budget 
Årsmötet beslutade medlemsavgift enligt styrelsens förslag,650;-  samt godkände budget -
tillstångsavgifter. 
 
§18. Arbetsplaner  
Årsmötet godkänner styrelsen arbetsplaner. 
 
 
§19. Motioner /propositioner 
Styrelsen föreslog avslag på den av förbundet framlagda propositionen. Samtidigt gav styrelsen ett 
förslag om att låta de av årsmötet utsedda delegaterna fatta ett slutligt beslut vid kommande 
förbundsmöte, med hänvisning till att den föreslagna propositionen kunde förändras fram till dag före 
förbundsmötet.  
Om de punkter i propositionen, som styrelsen ansåg utgöra hinder för ett godkännande förändrades på 
ett acceptabelt sätt, gavs delegaterna förtroendet att fatta beslut i frågan. 
Röstning i frågan verkställdes med rösterna 46 för och 8 emot. 
   
 
§20. Dag för Förbundsårsmöte  
10 april 
 
§21. Avslutning. 
Ordförande Lars Stugemo avslutade årsmötet och överlämnade ordförandeklubban till Stefan Taleman 
som tackade för visat förtroende från årsmötet.  
 
 
 
Lars Stugemo    Sievert Lindqvist 
ordf     sekr 
    

Justeras av 
 
 
Elisabeth Svensson    Joakim Nilsson 


