
  

Stockholm 2022-05-09 

Årsmötesprotokoll fört vid Svenska Boxningsförbundets 

Årsmöte Scandic Star Sollentuna, Stockholm 8 maj 2022 

$ 1 Årsmötets öppnande, parentationer och utmärkelser 

Förbundsordförande Per Axel Sjöholm öppnar årsmötet och redogör kort för gårdagens förmöte 

samt det gångna årets arbete inom styrelsen och förbundet. 

Ingen parentation hölls då ingen uppgift om avliden person inkommit under 2021-2022. 

Utmärkelser: 

Årets Boxare samt Björnpriset: Agnes Alexiusson, Värnamo BK 

Årets Dam boxare, senior: Agnes Alexiusson, Värnamo BK 

Årets Herr boxare, senior: Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning 

Årets Dam boxare junior: Lucin Seropian, NBK Akilles 

Årets Herr boxare junior; Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK 

Årets Dam boxare, ungdom samt Sten E Feinsteins stipendium: Landslagsledningen har beslutat 

att inte utse någon arets damungdom pga. javsituation 

Årets Herr boxare, ungdom samt Sten E Feinsteins stipendium: Nick Zulawinski, Höllvikens BK 

Årets domare: Christer Palmén BK Puma Nybro 

Årets ledare: Johan Hedengran Redbergslids BK 

Årets klubb: Morgongåva Boxningsklubb 

SBF:s guldmedalj har tilldelats Bettan Andersson, Patrick Wheeler, Anders Holmberg och Per Axel 

Sjöholm. Medaljörerna har med stor skicklighet och uthållighet verkat inom boxningssportens 

centrala organisation. Medaljerna kommer att delas under något av SBF:s arrangemang under 

året. 

SBF:s guldplakett för arbete i mer än 30 år: Shadrach Odhiambo, Ale BK och Robert Ludwig, 

ordförande Läkarkommittén. 

§ 2 Upprop, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd för mötet 

Upprop förrättas av Verksamhetschefen Patrick Wheeler. Röstlängden fastställs av årsmötet till 55 

föreningar av 172 röstberättigade föreningar. De 55 föreningarna representerades av 20 ombud. 

§ 3 Faststallande av féredragslistan för mötet 

Den föreslagna föredragningslistan för årsmötet godkändes. 
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§ 4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande utses Christer Pallin 

§ 5 Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare utses Patrick Wheeler, verksamhetschef på Svenska Boxningsförbundet. 

§ 6 Fraga om mötets behöriga utlysande 

Verksamhetschefen Patrick Wheeler redogör för proceduren kring årsmötets utlysande. 

Kungörelse om årsmötet utgick den 28/1 2021 januari månad till medlemsföreningarna, via 

hemsida, Facebooksida samt i utskick via e-post. Enligt stadgarna skall det kallas till årsmöte 

senast 90 dagar (3 månader) innan årsmötets genomförande. Den ovan beskrivna proceduren 

ansåg årsmötet vara tillfyllest och årsmötet befanns utlyst i enlighet med stadgarna. Handlingar till 

årsmötet har gått ut den 12 april. Även det i enlighet med stadgarna. 

& 7 Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 

Till protokolljusterare utsågs Pernilla Högberg NBK Akilles Norrköping och Mikael Bohm, 

Morgongåva BK 

8 8 Val av två rösträknare för mötet 

Till rösträknare utsågs Pernilla Högberg NBK Akilles Norrköping och Mikael Bohm, Morgongåva 

BK 

8 9 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning 

a) Mötesordförande Christer Pallin föredrar å styrelsens räkning verksamhetsberättelsen för 2021 

som gått ut stadgeenligt. Att vi haft en god verksamhet trots Covid 19 pandemin. 

Verksamhetschefen Patrick Wheeler kom med en rättelse. I verksamhetsberättelsen, sid 7, under 

rubrik Férbundsinformation sags att SBF har 190 medlemsféreningar med ca 27 000 medlemmar. 

Mot detta talar uppgifter i årsredovisningen, sid 64, under rubriken Medlemmar, där antalet 

medlemmar sägs vara ca 28 000 i 202 föreningar. Uppgifterna är tagna via IdrottOnline vid 

årsskiftet och sid 64 gör sig gällande. Mötesordförande lämnar ordet fritt. Årsmötet beslutar att 

godkänna verksamhetsberättelsen för perioden 1 januari — 31 december 2021. 

b) Mötesordförande Christer Pallin lämnar över till ledamot Nader Kiswani som å styrelsens 

räkning föredrar årsredovisningen för 2021. 

Årsmötet beslutar att godkänna årsredovisningen för perioden 1 januari - 31 december 2021. 

8 10 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 

Då ingen av revisorerna kunde närvara gick mötesordförande Christer Pallin kort igenom 

revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021. 

Årsmötet beslutar att godkänna revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021. 

Idrottens Hus, Box 110 16 Tel: +46 (0)8 699 60 00 (vx) E-post: info@swebox.se 

Svenska Boxningsférbundet Besöksadress: Skansbrogatan 7 Org.nr: 802000-4183 G ry 

Ww) 
100 61 Stockholm Webb: www.swebox.se \



, Svenska 
Boxningsférbundet 

  

§ 11 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for verksamhetsaret 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

$& 12 Behandling av styrelsens propositioner 

a) Proposition 1:2022 Strategi 2030 

Förbundsordförande Per Axel Sjöholm läste upp proposition 1:2022 strategi 2030 och redogjorde 

kort om strategi 2030. Förbundsstyrelsen föreslår följande: att årsmötet beslutar anta den 

framlagda förslaget till strategidokument 2030, samt att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 

ansvara för att utveckla och ta fram handlingar som svarar mot den fastslagna inriktningen i 

dokumentet. Årsmötet beslutar att godkänna strategi 2030. 

§ 13 Behandling av i tid inkomna motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

8 14 Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för kommande 

verksamhetsår 

Ledamot Nader Kiswani redogjorde om den ekonomiska översikten. 

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk plan för 

resterande året 2022. Årsmötet ger i uppdrag att arbeta efter den ekonomiska planen. 

8 15 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande år 

Förslag från styrelsen att medlemsavgiften för 2023 behålls oförändrad, det vill säga 3000 kronor. 

Årsmötet beslutar att godkänna styrelsens förslag bibehållen årsavgift 2023. 

§ 16 Val av tre ledamöter i styrelsen för en period av två år 

a) Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till ledamöter i 

styrelsen för en period av två år — Klara Svensson, nyval. Cherida Town, omval och Jimmy 

Björketidt, omval. 

Övriga förslag till ledamot: Åke Johansson föreslog Benny Wadell. 

Röstningen av manliga ledamöter utföll med 34 röster för Jimmy Björketidt och 21 röster för Benny 

Wadell. 

Årsmötet beslutar att välja Klara Svensson, Cherida Town och Jimmy Björketidt till ledamöter i 

styrelsen för en period av två år. 

& 17 Val av två styrelsesuppleanter för en period av ett år 

Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till suppleanter — Milica 

Avramovic, omval och Tomas Magui, nyval. 

Övrigt förslag till suppleanter: Åke Johansson féreslog Benny Wadell. 
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Röstningen av manliga styrelsesuppleanter utföll med 38 röster för Tomas Magui och 17 röster för 

Benny Wadell. 

Årsmötet beslutar att valja Milica Avramovic och Tomas Magui for en period av ett ar 

§ 18 Val av en ledamot i Disciplinnamnden fér en period av tva ar 

a) Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till ledamot i 

Disciplinnämnden — Göran Andersson, nyval. 

Årsmötet beslutar att välja Göran Andersson till ledamot i Disciplinnämnden för period av två år. 

§ 19 Val av en suppleant i Disciplinnämnden för en period av två år 

Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till suppleant i 

Disciplinnämnden — Robert Nordman 

Årsmötet beslutar att välja Robert Nordman till suppleant i Disciplinnämnden för en tid av två år. 

8 20 Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd, för en tid av ett år 

Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till revisorer — Peter Ek 

(auktoriserad) omval och Thomas Häggkvist (auktoriserad) omval. 

Årsmötet beslutar att välja Peter Ek och Thomas Häggkvist till revisorer för en tid av ett år. 

8 21 Val av lekmannarevisor för en tid av ett år 

Jean Altun, valberedningens ordförande, föredrar valberedningens förslag till lekmannarevisor — 

Mikael Broman omval. 

Årsmötet beslutar att välja Mikael Broman till revisorssuppleant för en tid av ett år. 

8 22 Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år 

Årsmötet föreslår Christoffer Söderqvist och Jean Altun att väljas till ordförande i valberedningen 

för en tid av ett år. 

Röstningen utföll med 32 röster för Jean Altun, 23 röster för Christoffer Söderqvist. 

Årsmötet beslutar att välja Jean Altun nyval till ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 

8 23 Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett ar 

Årsmötet föreslår Anna Alexiusson, omval, Jan Ottosson omval och Christofer Söderqvist nyval 

som ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

Valberedning ledamot: Anna Alexiusson (inga övriga förslag) 

Röstningen utföll med 29 röster för Jan Ottosson och 23 röster för Christofer Söderqvist. 
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Årsmötet beslutar att välja Anna Alexiusson och Jan Ottosson till ledamöter i valberedningen för en 

tid av ett år. 

8 24 Årsmötets avslutande 
Mötesordförande Christer Pallin tackar för förtroendet som mötesordförande och föreslår att man 

inför röstkort som man delar ut innan årsmötet start. Lämnar därmed över ordet till 

Förbundsordförande Per Axel Sjöholm. 

Per Axel Sjöholm tackar Christer Pallin för ett gott arbete under årsmötet. Tackar sen 

valberedningen, ledamöter och föreningar, med medskicket att inte glömma att nominera till 

årsmötena. Förklarar årsmötet avslutat. 

Vid protokollet 

C eb t,/— 
Phtrick Wheeler, verksamhetschef SBF 

Justeras — dD 

   Christer Pallin, métesordférande Pernilla Högberg, justerare 
we J 

  

Mikael Bohm, justerare 
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