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Föredragningslista 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval 

av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, 

 
2. Val av ordförande för mötet. 

 
3. Val av sekreterare för mötet. 

 
4. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 

samt erforderligt antal rösträknare. 

 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande. 

 
6. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; 

a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

b) Förbundsstyrelsens resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 

c) Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 
9. Behandling av verksamhetsplan och budget samt propositioner och motioner. 

a) Förslag till verksamhetsplan och budget för förbundet under det 

kommande verksamhetsåret, 

b) Styrelsens propositioner. 

c) Motioner som inkommit in i den ordning som föreskrivs i 20 §. 

 
10. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet för nästföljande 

verksamhetsår. 

 
11. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

 
12. Val av styrelseledamöter; 

a) Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

b) Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamöter. 

 

13. val av en revisor eller ett revisionsbolag, för en tid av ett (1) år, med uppgift att granska 

verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för det kommande 

verksamhetsåret. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd revisor med 

revisorsexamen, 

 
14. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

 
15. Beslut om val av ombud till RF-stämman och erforderligt antal suppleanter 

 
16. Mötets avslutande. 
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Röstlängd 
Röster vid Förbundsmöte och Extra förbundsmöte fördelas enligt följande: 

- SDF tilldelas två (2) röster, 

- Medlemsförening tilldelas en (1) röst. 

Medlemsförening måste, för att tilldelas rösträtt, senast 31/1 ha fullgjort sina stadgeenliga 
åligganden enligt specifikation 41 § punkt 2. 

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla tiden 1/2- 
31/1. 
I förteckningen nedan redogörs för vilka föreningar som är föreslagna att tas upp på 
röstlängden 230201-240131 

 

Mellersta Baseboll och Softboll Förbundet 
Enköping Base- och Softbollklubb 
Karlskoga Baseboll Bats klubb  
Karlstad Baseboll- och Softbollklubb  
KFUM Norrköping  
Nyköping Knights Basebollklubb  
Uppsala Basebollklubb 
 
Norra Baseboll och Softboll Förbundet 
Gefle Baseboll O Softboll Club  
Leksand Base o  Softbollklubb  
Rättviks Base o Softbollklubb  
Skellefteå Base o Softbollklubb 
Sundsvall BSC Mosquitoes 
Umeå Baseboll och Softbollklubb  
Östersund Baseboll och Softbollklubb  
 
Stockholms Baseboll och Softboll Förbund 
Alby Idrottsförening  
Club elit Performance Baseboll & Softboll Täby 
Enskede BG Baseboll Klubb  
RD softball club  
Stockholm Baseboll O SBK  
Sundbyberg Baseboll  softbollclub  
Söder Black and Blue Softboll Klubb  
Venezuela Softball club  

Södra Baseboll och Softboll Förbundet 
Göteborg Lacrosse club  
Lund Lacrosse Klubb  
Malmö Baseboll & Softbollklubb  
Skövde Baseboll & Softbollklubb  
 
 

   Det är 40 föreningar i förbundet. 

Totalt är det 24 röstberättigade 
föreningar, fördelade enligt följande: 

 
SDF Antal föreningar med rösträtt: 

Mellersta BSF 6 

Norra BSF 7 

Stockholms BSF 8 

Södra BSF 4 
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SVENSKA BASEBOLL SOFTBOLL och 
LACROSSEFÖRBUNDET 

815200-6063 
 

Årsredovisning 
STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 

RÄKENSKAPSÅRET 2022-01-01 — 2022-12-31 

Verksamheten 

 
Årsredovisning kommer att skickas separat snarast möjligt.  
Då revisorn ännu inte är klar med revisionen tvingas vi skicka denna separat tillsammans med 
revisionsberättelsen.  
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Revisionsberättelse 

 
Revisionsberättelsen kommer att skickas separat snarast möjligt.  
Då revisorn ännu inte är klar tvingas vi skicka denna separat tillsammans med årsredovisningen.  
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Idrotten Vill 

Idrottsrörelsens Verksamhetsidé 

Idrott är 
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

 
Idrott består av 

träning och lek, tävling och uppvisning. 

 
Idrotten ger 

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

 
Vi organiserar vår idrott 

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig 

folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

 
Vi delar in vår idrott 

Efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-25 år. 
Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. 

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen 
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en 
del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. 

Även om idrottsrörelsen definierar barnidrott som det som pågår upp till och med tolv 
års ålder är det självklart att även idrottande barn är barn upp till 18 års ålder, helt 
enligt barnkonventionen. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat 
vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även 
om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 

 
Vi utformar vår idrott så att 

✓ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 

✓ alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven 

idrottsverksamhet 

✓ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika 
samhällsgrupperingar 

✓ de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 

✓ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap 
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Kraften kommer underifrån 

Idrottens policydokument ”Idrotten Vill” lägger fast att det är på den lokala nivån, i 
idrottens föreningsliv, som idrottsverksamheten formas. Kraften i utvecklingen är 
människors engagemang, eget tänkande och egna initiativ. 

Basen för idrottsverksamheten i Sverige är således den lokala föreningsverksamheten. 
Den ideella kraften utgör ryggraden i föreningsverksamheten. Det är därifrån som såväl 
breddidrott som elitidrott utgår. Det är också där människor kan finna gemenskap och 
glädje i sitt idrottsintresse. Idrottsrörelsen är en betydande del av samhällslivet och tar 
också sitt ansvar för samhällets utveckling. Inom idrotten möter barn och ungdomar en 
positiv uppväxtmiljö som formas genom insatser av en mängd ideella ledare på olika 
nivåer och med olika uppgifter. 

Genom idrottsrörelsens demokratiska uppbyggnad utvecklas idrotten utifrån behov och 
önskemål samt i takt med samhället. För att idrottsrörelsen även i fortsättningen ska 
ligga i frontlinjen ställs stora krav på kompetensutveckling och ett brett allsidigt lärande 
hos alla de människor som är engagerade – inte bara genom folkbildningsarbetet utan 
också genom regionala ledarutbildningar. 

 

Strategi 2025 

Sverige har förändrats otroligt mycket på bara några årtionden. Människors liv, behov 
och förutsättningar likaså. Trots det har mycket inom svensk idrott sett likadant ut år 
efter år. Nya idéer har inte fått tillräckligt med plats och idrotten riskerade att tappa 
kontakten med de som är allra viktigast - medlemmarna. De senaste åren har vi sett hur 
fler slutar allt tidigare. 

Sedan hände något. Idrotten bestämde sig att det var dags för en förändring. De olika 
idrotterna gick ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening 
och i samma veva staka ut vägen för framtiden. 

Sedan dess har mycket hänt inom de flesta idrotter, där många ser över kultur, träning- 
och tävlingsformer och trösklar. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en 
mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång 
hela livet. 

Det finns utmaningar för idrottsrörelsen för att möta framtiden. Riksidrottsförbundet 
(RF) drev utifrån dessa mellan 2013 och 2015 ett brett strategiarbete för 
idrottsrörelsens framtid. 

Arbetet tog sikte på 2025 och skedde i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och 
samtliga specialidrottsförbund (SF). Det utgick från en analys av trender och 
förändringar i samhället i stort, en idrottspolitisk analys samt ett omfattande underlag 
om var idrottsrörelsen befinner sig idag. 

 
Mycket har visserligen hänt: många nya idrotter har tillkommit, kvinnorna utgör idag en 
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självklar del av verksamheten, barn- och ungdomsidrotten har haft en explosionsartad 
utveckling. Men grunden i både verksamheten och organisatorisk struktur, är i mångt 
och mycket densamma. 
Efter ett tvåårigt strategiskt arbete där samtliga förbund deltog beslutade RF-stämman i 
maj 2015 om ett strategiskt dokument 

 
Syfte 
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Strategiarbetet ledde fram till en prioritering av fyra strategiska områden och fem 
övergripande mål för svensk idrotts framtid som RF-stämman beslutade 2015. En resa 
är påbörjad för att förändra idrottsrörelsens inriktning. En resa där målet är att det ska 
vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika 
bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och 
samhället blir starkare. 

 
Mål 

De övergripande målen är idrottsrörelsens gemensamma mål och därför har också SF ett 
indirekt ansvar att leda sina föreningar mot dem. 

Livslångt idrottande 

• Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre 
väljer att idrotta i förening under hela livet. 

• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt. 

Idrottens värdegrund är vår styrka 

• Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund. 

Idrott i förening 

• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda 
möjligheter att idrotta i förening. 

Idrotten gör Sverige starkare 

• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör. 

Utvecklingsresor 

Fem stycken prioriterade utvecklingsresor för att nå sina mål. I dessa beskrivs vad 
idrotten på olika nivåer ska fokusera på och varje resa är en långsiktig strävan mot 
målen 2025. Utvecklingsresorna är: 

• Den moderna föreningen engagerar 

• Inkluderande idrott för alla 

• En ny syn på träning och tävling 

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott 

• Ett stärkt ledarskap 
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SBSLFs Värdegrund 
 

 

Respekt 

Jag ska visa respekt för sporten och dess 

regler, spelare, ledare, funktionärer och 

supportrar. Att hålla sig inom ramarna 

för gemensamma överenskommelser 

och ha en god etik och moral, är en 

självklarhet. Om jag ger feedback till 

andra ska det vara på ett tydligt och 

respektfullt sätt, så att alla har möjlighet 

att utvecklas. 

Gemenskap, Vänskap och Glädje 

Vi skapar gemenskap och glädje både på 

och utanför planen, genom att bemöta 

varandra på ett trevligt sätt. All 

verksamhet ska bedrivas i demokratisk 

anda och alla som deltar ska kunna 

känna sig trygga. Inom Svenska 

baseboll, softboll och lacrosse förbundet 

värnar vi alla människors lika värde, där 

alla får vara med och ta ansvar för sin 

egen verksamhet. 

Engagerande 

För att vår verksamhet ska växa och 

fungera på bästa sätt krävs att alla är 

engagerade både på och utanför planen. 

Bara gemensamt kan vi få saker att 

hända, tillsammans är vi Svenska 

baseboll, softboll och lacrosse 

förbundet. 

Stolthet 

Jag bär mitt medlemskap med stolthet 

och hejar på mitt lag i positiv anda. 

Tillsammans motarbetar vi fusk, doping 

och trakasserier såväl på som utanför 

planen. Att känna stolthet gör att både 

individ och organisation kommer att 

växa och utvecklas. 

Vision 

Vår vision - globala och utmanande 

idrotter – erkända och tillgängliga för 

alla 

Beskriver vårt önskade framtida 

tillstånd och hur vi vill att baseboll, 

softboll och lacrosse ska upplevas. 

Vår verksamhetsidé 

Baseboll, softboll och lacrosse är 

globala idrotter fyllda med glädje, 

spänning, strategi och precision i en 

oslagbar kombination av individen och 

laget. 

Vi leder, utvecklar, och administrerar 

baseboll, softboll och lacrosse i 

Sverige och företräder idrotterna 

såväl nationellt som internationellt 

Vi verkar för att alla, oavsett ålder och 

ambitionsnivå, ska ha möjlighet att vara 

engagerade i våra idrotter och därmed 

utvecklas som idrottare och individer 

Vår verksamhetsplan 

SBSLFs Verksamhetsplan är ett 

levande dokument som revideras 

årligen inför Förbundsmötet. 

RF:s beslutade verksamhetsinriktning 

Strategi 2025 tillsammans med behoven 

för att få våra idrotter att växa och 

utvecklas har varit ingångsvärdena i 

denna Verksamhetsplan. 
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Generella inriktningsmål 

Idrotten i samhället 

Inriktningsmål 

att i de idrottspolitiska kontakterna med nationella förbund och organisationer värna om 
idrottsrörelsens självständighet och egenvärde, samt säkerställa ett fortsatt starkt stöd till 
baseboll, softboll – och lacrosseidrotterna. 

att bevaka och, vid behov, agera i samhällsfrågor som berör idrotten - och som baseboll, 
softboll – och lacrosseidrotterna kan komma att beröras av - samt som en del i det 
arbetet öka samarbetet med myndigheter och andra organisationer som är verksamma 
kring dessa frågor. 

att tydligare lyfta fram idrottens samhällsnytta via positiva exempel från baseboll, 
softboll – och lacrosseidrotterna på idrottens egenvärde och idrottens mervärde för 
samhället. 

 

Antidopingarbete 

Inriktningsmål 

att inom ramen för SBSLFs Antidopingprogram aktivt informera om arbetet för en 
dopingfri idrott. 

att genom information och utbildning riktad till olika målgrupper dels stimulera och 
utveckla det förebyggande antidopingarbetet inom baseboll, softboll och lacrosse 
samt påverka omvärldens attityd till och kunskap om doping som ett 
samhällsproblem. 

 

Jämställdhet och jämlikhet 

Inriktningsmål 

att arbeta för att ge så många som möjligt optimala förutsättningar att inom idrotten 
utveckla sin talang. 

att arbeta för att höja kvaliteten på tränar- och ledarutbildningar på såväl lokal, regional, 
som nationell nivå. 

 

Internationellt arbete 

Inriktningsmål 

att inom ramen för SBSLFs Internationella Handlingsplan utveckla det 
internationella arbetet till gagn för svensk baseboll, softboll och lacrosse. 

att genom informations- och utbildningsinsatser samt möjligheter till erfarenhetsutbyte 
höja kompetensen och engagemanget i internationella frågor. 

att höja kompetensen bland SDF och föreningar om olika stödprogram för att därigenom 
bidra till att de nyttjas i högre grad av baseboll, softboll – och lacrosseidrotterna. 
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Förslag till verksamhetsplan 

SBSLF VERKSAMHETSPLAN 2023 

SBSLFs verksamhetsplan för perioden 2023 utgår från den förbundsutvecklingsplan som 
är framtagen med RFs gemensamma strategi för svensk idrottsrörelse - Strategi 2025 som 
grund. 
Verksamhetsplanen omfattar fyra kärnområden som förbundet särskilt skall arbeta med: 
omfattar fyra kärnområden som förbundet särskilt skall arbeta med: 

• BARN OCH UNGDOM 

• BREDD OCH MOTION 

• FÖRBUNDS- OCH FÖRENINGSUTVECKLING 

• ELIT 

 
Barn och Ungdom 

SBSLF mål är: 

att under 2023 ge förutsättningar för våra respektive utskott och ungdomskommittén att 
skapa långsiktiga målsättningar och ett helhetstänk samt utveckla gemensamma strategier 
för SBSLFs ungdomsverksamhet, i enlighet med vår Förbundsutvecklingsplan, Idrottens 
Strategi 2025, RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt SBSLFs Elitutvecklingsplan. 

att under 2023 utarbeta riktlinjer för arrangörer av turneringar, cuper och läger. 

att barn och ungdomar ska ha en trygg miljö när de utövar sin idrott. 

att respektive utskott i samarbete med ungdomskommittén tar fram en långsiktig plan för 
utvecklingen av ungdomsverksamheten.  

att arbeta för att samtliga aktiva föreningar skall ha någon form av ungdomsverksamhet i 
ålder 7-19år. 

att ungdomsverksamhet, 7-19 år, ska ha ökat till 700 (från 639 år 2021) licensierade 
spelare inom baseboll, softboll och lacrosse 2023. 

att barn och ungdomar leds av välutbildade tränare och ledare. 

att andelen tjejer i ungdomsverksamheten är minst 30% (från 24% 2021) efter 2021 

att skapa aktiviteter som syftar till att behålla och utveckla spelare i åldersgruppen 7-19 år, 
så intresset för ett livslångt idrottande och föreningsverksamhet ökar. Aktiviteterna ska i 
möjligaste mån samarrangeras tillsammans med SDF och föreningar för att få så lokal 
förankring som möjligt. 

att under perioden utöka och kvalitetssäkra breddläger inom både baseboll, lacrosse- och 
softboll för ungdomar upp till U19 för att på så sätt få dem att fortsätta vara verksamma 
inom våra idrotter och vår föreningsverksamhet 

att öka antalet matchtillfällen framförallt lokalt, med möjlighet att ha olika ambitionsnivåer 
samt att utveckla nya och/eller fler spelformer. 

att stötta och hjälpa nystartade föreningar med material och andra resurser. 
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att vara delaktig i att arrangera distriktslagsturneringar för Little League. 

 

Bredd och Motion 

SBSLF mål är: 

att skapa ett helhetstänk runt hela bredd- och motionsverksamheten, och därmed också 
skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande och deltagande i föreningsverksamhet. 

att stödja föreningar som vill starta med herrsoftboll, för att utöka utbudet av idrotter inom 
vårt förbund och uppmuntra till livslångt idrottande. 

att stödja föreningar och SDF att komma igång med Slowpitch för att öka motions- och 
breddverksamheten och behålla äldre spelare inom våra idrotter. 

att breddläger riktat till aktiva utanför landslagen kommer att erbjudas varje år i 
SBSLF:s regi för lacrosse, softboll- och basebollspelare i åldern 16-25 år, så intresset för 
ett livslångt idrottande och föreningsverksamhet ökar. Aktiviteterna ska i möjligaste 
mån samarrangeras tillsammans med SDF och föreningar för att få så lokal förankring 
som möjligt. 

 
 
Förbunds och Föreningsutveckling 

SBSLF mål är: 

att arbeta för att behålla och stärka de föreningar som idag är aktiva. 

att arbeta fram och implementera en fungerande organisation där de tre idrotterna 
samverkar. Att strukturera arbetet inom styrelsen, utskott och anställd personal för att 
skapa en större tydlighet inom organisationen 

att arbeta för att ha minst en 60/40 uppdelning mellan kvinnor och män inom utskott, 
förbundskaptener. 

att i enlighet med idrottens strategi 2025 fortsätta förbundets långsiktiga satsning på 
ledarutbildning i olika steg. 

att i enlighet med idrottens strategi 2025 fortsätta förbundets satsningar på 
funktionärsutbildningar 

att det i varje seriespelande förening skall finnas minst en utbildad protokollförare 

att kunna tillsätta två domare/match inom baseboll och softboll i samtliga av förbundet 
arrangerade serier.  

att utöka informationen om SBSLFs NIU/LIU verksamhet, i syfte att stärka dess 
långsiktiga verksamhet. 

att uppmuntra och bistå så långt som möjligt nya föreningar att få igång sin verksamhet. 

att verka för att Baseboll5 etableras som sport inom förbundet . 
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Elit 

SBSLF mål är: 

att stödja verksamheten vid NIU eller LIU enheter efter bästa förmåga. Dess instruktörer 
skall beredas möjlighet till vidareutbildning så att vi ständigt kan erbjuda eleverna bästa 
tänkbara utbildning såväl sportsligt som akademisk. 

att skolverksamhet, knuten till baseboll och softboll, ska vara en viktig del i 
elitverksamheten för ungdomar inom svenska baseboll softboll och lacrosseförbundet. 
Skolverksamheten ska erbjuda kvalitetssäkrade utbildningar, såväl på som utanför planen, 
och skall drivas i enlighet med gemensamt uppsatta mål, idrottens strategi 2025, 
policydokument och Elitutvecklingsplanen. 

att genom samarbete mellan landslagsledningar och representanter från skolverksamheten 
under perioden skapa ett helhetstänk, en röd tråd, genom vår elit- och 
landslagsverksamhet. 

att uppdatera och implementera Elitutvecklingsplaner för respektive idrott i vår 
verksamhet. 

att vi har uppnått en ökad fokus på en bredd inom elitsatsningen istället för att fokusera på 
några få spelare som nyckelspelare. 

att arrangera SM-slutspel i samverkan med inblandade föreningar, för seniorer 
baseboll, softboll och lacrosse, juniorer baseboll, softboll och lacrosse samt ungdoms SM 
för U15 i baseboll.  

(att fortsätta arbetet med SEBA för att utveckla våra idrotter.) 

att arbeta för att årligen arrangera turneringar för seniorlandslaget i baseboll, softboll 
och lacrosse på hemmaplan. 

 

Budget 
   Budget för 2023 är ännu inte helt klar och kommer att skickas ut så snart den är fasttälld! 
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Motioner 

Inga motioner har inkommit inom föreskriven tid. 

Propositioner från styrelsen 
 
FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 

 
Bakgrund 

World Baseball Softball Confederation (WBSC) har de senaste åren utvecklat verksamheten   
till att också omfatta Baseboll5 och e-sport med koppling till baseboll och softboll. Det finns 
ett påbud från WBSC att de nationella förbunden i sina stadgar ska ta in också orden 
Baseball5 och e-port.  
  

Därför föreslår förbundsstyrelsen följande ny lydelse av Ändamålsbestämmelsen i 1 
kap 1 §: 
  

Svenska Baseboll, Softboll och Lacrosseförbundet, stiftat 23 mars 1956 och i dessa stadgar 
benämnt förbundet, leder, utvecklar och administrerar idrotterna baseboll, softboll och 
baseboll5 samt andra sporter med slagträ och boll samt Lacrosse i Sverige och företräder 
idrotterna såväl nationellt som internationellt. Detsamma gäller e-sport avseende 
baseboll och softboll.  
  

För bifall till förslaget krävs 2/3 av antalet avgivna röster. 

Styrelsen föreslår också att beslutet tas med reservation av att det godkänns av 

Riksidrottsförbundets styrelse. 
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Förslag till årsavgifter att gälla från 1 januari 2024 
Medlemsavgiften under 2023 är 1 000 kr per medlemsförening- 
Förbundsstyrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift för 2023. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår 1 000 kr i medlemsavgift, att gälla från den 1 januari 
2024. 

 

Valberedningens förslag till Förbundsstyrelse 2023 

Ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år 

Lars Sundin Omval  

Tre ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två år: 

Annika McCrea Omval 

Tomas Marklund Omval 

Linda Danielsson  Omval 

Revisionsbolag för en tid av ett år: 

PwC med Erik Stenbeck som ansvarig revisor Omval 
 

Vald för 2 år vid föregående förbundsmöte är: 
John Sagrelius, Jonas Bostrand, Sanna Hermansson 

 
Valberedningen 2022 har bestått av: 
Jonny Edgren, ordf. 

Lena Ununger, Björn Johansson, Mats Fransson 

 
Utdrag ur stadgarna 

 
15 § Valbarhet 

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är röstberättigad medlem i en till förbundet ansluten förening. 

Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller valberedningen. 

Arbetstagare inom RFs organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i SBSLF. 
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