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          Protokoll  FM-2012 
 
 
 
 
Tid & plats:  Den 21 april 2012 kl. 14.00 - 14.45 på Hotell Park Inn Solna i Stockholm 
 
Närvarande: Per Svartz, Bo Carlsson, Leif Andersson, Jörgen Karlsson, Ingemar Jonsson, 

Johan Thedeby, Ingvar Widell, Åke Marmsten, Dennis Johansson, Rune Atterstig, 
Hans Lehammer, Anette Andersson, Torbjörn Waltersson, Katarina Farmstedt, 
John-Åke Andersson, Stefan Lundqvist och Anette Sjösten 

 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Per Svartz öppnar mötet och hälsar alla hjärtligt välkomna. 
  
§ 2 Granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 
 Inkomna fullmakter granskas, och röstlängden fastställs. 
  
§ 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst 
 Mötet beslutas vara behörigt utlyst. 
  
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Per Svartz väljs till ordförande, och Anette Andersson väljs till sekreterare. 
  
§ 5 Val av justerare och rösträknare 
 Leif Andersson väljs till justerare och rösträknare. 
  
§ 6 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser 
 a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen, som föredras av Per Svartz. 
b. Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse 
Mötet godkänner förvaltningsberättelsen, som föredras av Leif Andersson. 
c. Revisorernas berättelse 
Mötet godkänner revisorernas berättelser, som föredras av Hans Lehammer. 

  
§ 7 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning 
 Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
  
§ 8 Behandling av ärenden som upptagits av förbundsstyrelsen 
 Inga ärenden har upptagits. 
  
§ 9 Behandling av motioner 
 En motion har inkommit från Leif Andersson avseende tre ändringsförslag i förbundets stadgar 

(§ 3.2, § 5.3 och § 6.3). Mötet godkänner förslagen efter föredragning av Leif. 
  
§ 10 Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområden 
 Antal sektioner minskas med en sektion. Antalet sektioner fastställs till sex; allmänna sektionen, 

bollektionen, lagspelssektionen, orienteringssektionen, skidsektionen och skyttesektionen. Den 
borttagna kraftsportssektionens grenar - brottning och styrkelyft - ska ingå i den allmänna 
sektionen. 

  
§ 11 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för två 

verksamhetsår 
 En föredragning av Leif Andersson godkänns av mötet.  
  



§ 12 Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundets styrelse 
 Mötet väljer Bo Carlsson till ny förbundsordförande. 
  
§ 13 Val på två år av två ledamöter i förbundets arbetsutskott (AU) 
 Mötet väljer Jörgen Karsson och Leif Andersson till ledamöter i förbundets AU. 
  
§ 14 Val på två år av ordförande i sektionerna 
 Mötet väljer sektionsordförande enligt följande: 

• Dennis Johansson - allmänna sektionen 
• Johan Thedeby - bollsektionen 
• Ingvar Widell - lagspelssektionen 
• Jörgen Karlsson - orienteringssektionen 
• Åke Marmsten - skidsektionen 
• Ingemar Jonsson - skyttesektionen 

  
§ 15 Val på två år av revisorer 
 Mötet väljer Hans Lehammer och Björn Kellerth till revisorer. 
  
§ 16 Val på två år av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen 
 Mötet väljer Rune Atterstig till ordförande samt Katarina Farmstedt och Anette Andersson till 

ledamöter. 
  
§ 17 Avslutning 
 Bo Carlsson tackar för förtroendet att få leda förbundet under de kommande två åren. Därefter 

avtackas Per Svartz för sina insatser inom polisidrotten, och förbundsmötet avslutas. 
   
   
 Vid protokollet: 

 
 
 
Anette Andersson, sekreterare 

Justeras: 
 
 
 
Per Svartz, ordförande 
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Leif Andersson 

 

 


