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1 april 2022 

Föredragningslista 
Simförbundsmötet, 23–24 april 2022 

 

Plats:  Radisson Blu Hotel Uppsala & digitalt via Easymeet 

Tid:   lördag 23 april kl. 13.00 – söndag 24 april kl. 11.30 

 

1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av föredragningslista 

3. Fastställande av röstlängd för mötet 

4. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid 

5. Val av ordförande för mötet 

6. Val av sekreterare för mötet 

7. Val av två protokolljusterare 

8. Val av erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljusterare 

9. Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste 

verksamhetsåren 

10. Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 

11. Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

för samma tid 

12. Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning för samma tid 

13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 15–20 

14.   

a. Presentation av ärenden vilka getts in i den ordning som anges i regel 108 samt av 

ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet 

 



  
 

 

b. Behandling av ärenden vilka getts in i den ordning som anges i regel 108 samt av 

ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet 

15. Val av förbundsordförande tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år 

Nuvarande:  Pia Zätterström 

16. Val av fyra ledamöter i SSF-styrelsen för fyra år 

Nuvarande:  Anne Forsell 
    Bert-Ola Eriksson 
    Carola Sjödin 
    Lars Reuterskiöld (avböjt omval) 

                           Andrea Davidsson (avböjt resterande period) 
                           Su Oltner (avböjt resterande period) 

17. Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år, med uppgift att granska 

räkenskaper och förvaltning enligt regel 135 

Nuvarande:  Micael Schultze (revisor)  
Stefan Norell (revisorssuppleant) 

18. Val av tre lekmannarevisorer, varav minst en man och en kvinna med uppgift att 

granska verksamheten enligt regel 136 för två år 

Nuvarande:  Rolf Alm (avböjt omval) 
    Karin Rahm (avböjt omval) 
    Benny Odell 

19. Val av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter i Ansvarsnämnden för två år 

Nuvarande: Maria Ceder, ordförande 
Jörgen Hemby, vice ordförande 
Kent Hemberg, ledamot 
Christina Hancock Bruhn, ledamot 
Robert Hernadi, ledamot 

20. Val av ordförande och fyra ledamöter, två kvinnor och två män, i valberedningen för 

nästkommande SSF-möte 

Nuvarande: Bertil Ek, ordförande 
    Lena Andersson-Stenquist, ledamot 
    Christin Berglund, ledamot 
    Börje Jacobsson, ledamot 
    Ingmar Lundström, ledamot 



  
 

 

21. Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 

Nuvarande:  www.svensksimidrott.se  

22. Fastställande av årsavgifter 

Nuvarande:  Årsavgifter 
-  Fast avgift på 500 kronor för aktiv medlemsförening 
-  Fast avgift på 100 kronor för annan medlemsförening 
-  Rörlig avgift på 15 kr/registrerad medlem i aktiv medlemsförening 
att utgå för högst 3000 medlemmar per förening 
 

Avgift för tävlingslicens för simidrottare:  
-  150 kronor för barn 12 år och yngre 
-  225 kronor för ungdom 13-16 år 
-  300 kronor för 17 år och äldre 
-  300 kronor för masterssimidrottare 

23. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering 

24. Mötet avslutas 

 

http://www.svensksimidrott.se/

