
Protokoll extra årsmöte 4 april 2018 SDFA 

Extra förbundsmöte 2018-04-04 Svenska Discsportförbundet Allround 

(SDFA)  
 

§ 1) Extra förbundsmötets öppnade 
 

Ordförande Stina Burvall hälsade alla välkomna och förklarade extra förbundsmötet för 

öppnat. 

 

§ 2) Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade 

röstlängden 
 

Stina Burvall föredrog röstlängden. 

 

Föreningen Kockums Ultimate Team genom Dan Engström 

Kalmar FK genom Peter Karlsson 

KFUM Norrköping genom Niloofar Mosavar Rahmani 

Linköpings Unika FBS genom Stefan Karlsson  

Uppsala FDK genom Stefan Palm  

Värnamo FC genom Niclas Bergehamn 

 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att fastställa röstlängden till sex föreningar 

 

§ 3) Val av mötesordförande 
 

Extra förbundsmötet beslutar  

 

att välja Jonathan Brandtberg till mötesordförande 

 

§ 4) Val av mötessekreterare 
 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att välja Peter Lundmark till mötessekreterare 

 

§ 5) Val av två mötesjusterare tillika rösträknare 
 

Extra förbundsmötet föreslår Niloofar Mosavar Rahmani och Peter Karlsson till 

protokollsjusterare tillika rösträknare. 

 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att välja Niloofar Mosavar Rahmani och Peter Karlsson 
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§ 6) Fråga om kallelse till mötet har skett i den ordning 3 Kap §1 

föreskriver 
 

Kallelse till extra förbundsmötet ska gå ut senast två veckor innan extra förbundsmötet. 

Kallelse skickades ut den 15 mars till alla medlemsföreningar vilket Stina Burvall redogjorde 

för. 

 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att extra förbundsmötet är behörigt utlyst 

 

§ 7) Fastställande av föredragningslista för mötet 
 

På det tidigare ordinarie årsmötet saknades signerade dokument för revision och 

årsredovisning och det är anledningen till ett utlyst extra förbundsmötet, utöver det får inga 

andra punkter läggas till. 

 

Stefan Karlsson, LUFS, replik: om det trots utskickad föredragningslista går att lyfta frågan 

om ytterligare val till styrelsen för SDFA då det idag enbart är vald en ordförande och två 

ledamöter? Stefan Karlsson har haft kontakt med Dan Engström som accepterat sitta med som 

adjungerad ledamot, allt enligt stadgar 6 Kap.  

Styrelsen för SDFA fastslår att dom står kvar vid det beslut som fattades på ordinarie årsmöte 

och tar uppfrågan om adjungerad på nästa styrelsemöte. 

 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att fastställa utsänd föredragningslista för extra förbundsmöte 

 

§ 8) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning 
 

All dokumentation som presenterades på ordinarie årsmöte godkändes. Därefter inkom 

revisor med notering i årsredovisning att de 280 000 kronor inte är att betrakta som ett bidrag 

utan bör istället hamna under övriga intäkter. Intäkten avser ersättning för uppnådda 

pallplatser 2015. 

Extra förbundsmötet framför att det i bokslut med tydlighet ska framgå som fotnot eller 

liknande ”i enlighet med revisorns ändring”. 

 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att godkänna det ändringsförslag som presenterats 

 

§ 9) Revisorns revisionsberättelse och verksamhetsrevisorns 

granskningsrapport 
 

Granskningsrapport från verksamhetsrevisor har tidigare lästs upp och godkänts på ordinarie 

årsmöte. 

 

Räkenskapsrevisorns berättelse lästes upp där räkenskapsrevisor skriver att årsbokslut har 

upprättats enligt god revisionssed. 
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Extra förbundsmötet beslutar 

 

att godkänna räkenskapsrevisors räkenskapsberättelse och lägga   

revisionsberättelser till handlingarna 

 

§ 10) fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 
 

Extra förbundsmötet beslutar 

 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet och förvaltning  

 

§ 11) Avslutning 

 
Jonathan Brandtberg, mötesordförande, förklarade extra förbundsmötet för avslutat och 

tackade alla för visat intresse och ett väl genomfört extra årsmöte. 

 

 

 

Justeras mötesordförande   Justeras mötessekreterare 

 

 

 

 

 

JONATHAN BRANDTBERG  PETER LUNDMARK 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

 

 

 

NILOOFAR MOSAVAR RAHMANI  PETER KARLSSON 
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