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Förbundstämma USF  

23 november 2017 
Dieselverkstadens Lilla scen, Nacka, Stockholms län 

 

 

Protokoll 
  

1. Val av ombud för till Förbundsstämman representerande de direktanslutna medlemmarna 

enligt § 141, förbundsstadgarna. 

 
Bland de 60-talet närvarande direktanslutna medlemmarna valdes på plats 16 st till 

ombud. 

 

2. Val av ordförande för stämman. 
 

• Erik Langby valdes 

 

3. Val av protokollförare. 

 

• Anna de Verdier valdes 

 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare vid 

stämman. 

 

• Katja Stenport Wahlsten och Patrik Malmquist valdes 

 

5. Fastställande av röstlängd. 

 

21 stycken ombud noterades som närvarande, varav: 

 

16 ombud representerar direktanslutna medlemmar: 

• Fredrika Sjöö 

• Måns Nystrand 
• Disa Kongstad 

• Rebecca Hahn 

• Fritjof Granström 

• Jesper Sundin 
• Sebastian Herlitz 

• Ebba Bergendahl 

• Robin Falconer 

• Sanne Sundin 
• Lovisa Ramberg 

• Emilia Herlitz 

• Ebba Enberger 

• Oliver von Olnhausen 
• Hanna Östling 

• Martin Langby 

 

5 ombud representerar västra distriktet: 

                                           
1 § 14 Vid Förbundsstämma har varje förbundsmedlem motions- och yttranderätt men rösträtt tillkommer endast de enligt denna paragraf tredje stycket utsedda stämmo-

ombuden från distrikten samt de ombud för till Förbundet direkt anslutna medlemmar som utsetts enligt denna paragraf, fjärde stycket. Ombud som även är ledamot av 
Förbundsstyrelsen har dock ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet. Stämmoombud från distrikten utses vid distriktsstämma till ett antal av ett ombud för varje fullt femtiotal av 
distriktets medlemmar. Distriktsstämma får även utse lika många reserver för dessa ombud. Förbundsstämma inleds med val av ombud för till Förbundet direkt anslutna 

medlemmar till ett antal av ett ombud för varje fullt femtiotal av antalet direkt anslutna medlemmar. Vid detta val har alla närvarande direkt anslutna medlemmar rösträtt. 
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• Cecilia Ekman 

• Patrik Malmqvist 

• David Lindblom 
• Siri Jansson 

• Björn Kype 

 

6. Föredragning av Förbundsstyrelsens berättelse samt resultat- och balansräkning för det 

senaste räkenskapsåret 

 

• Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen föredrogs. 

 

7. Föredragning av revisorernas berättelse jämte frågan om fastställande av resultat- och 

balansräkning, disposition av vinst eller förlust och av frågan om ansvarsfrihet för 
Förbundsstyrelsen för det gångna året. 

 

• Revisorernas berättelse föredrogs. 

• Verksamhetsberättelsen godkändes och resultat- och balansräkningen fastställdes 
enligt förlag. 

• Förbundsstämman beslöt att bevilja Förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. 

 
8. Behandling av och beslut om propositioner. 

 

• Proposition 2017:1 från Förbundsstyrelsen förelåg och föredrogs.  

 
Propositionen antogs enhälligt av Förbundsstämman enligt följande: 

 

• Förbundsstämman antar nya stadgar för Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, 

Riksförbundet, inklusive normalstadgar för distrikt och klubbar enligt upprättat 
förslag. 

• Förbundsstämman bekräftar styrelsens beslut den 22 augusti 2017 om att låta 

bilda två nya distrikt i form av dels Östra Distriktet, som samlar medlemmarna 

kring lägerplatserna Vitsgarn och Skraggen, dels Roslagsdistriktet, som samlar 
medlemmar kring lägerplatsen Assö.  

• Förbundsstämman uppdrar åt den nya styrelsen för USF Riksförbund att per den 1 

januari 2018 överföra USF:s organisationsnummer till det nybildade Östra 

Distriktet.  
• Förbundsstämman uppdrar åt den nya styrelsen för USF Riksförbund att ansöka om 

nytt organisationsnummer för USF Riksförbund.  

• Förbundsstämman uppdrar åt den nya styrelsen för USF Riksförbund att inför den 1 

januari 2018 dela upp USF:s utrustning, båtar, inventarier och fordon, vilka är 
anknutna till resp. lägerplats, att överföras till de resp. nya distrikten.  

• Förbundsstämman uppdrar åt den nya styrelsen för USF Riksförbund att inför den 1 

januari 2018 dela upp USF:s ekonomiska tillgångar och skulder, och därmed också 

balansräkningen, samt åtaganden såsom hyreskontrakt mm mellan USF 
Riksförbund, Östra Distriktet och Roslagsdistriktet. 

• Förbundsstämman uppdrar åt den nya styrelsen för USF Riksförbund att, i samråd 

med berörda distrikt, inför den 1 januari 2018 dela upp medlemsregistret så att 

medlemmarna med anknytning till Vitsgarn och Skraggen förs över till Östra 
Distriktet och medlemmarna med anknytning till Assö förs över till 

Roslagsdistriktet. Medlem, som efter denna uppdelning anser att man borde förts 

till ett annat distrikt kan givetvis påtala detta och därefter föras över till det distrikt 

man vill vara medlem i. 
 

 

9. Behandling av och beslut om motioner 

 

• Inga motioner förelåg.  

 

 

10. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för USF:s riksförbund. 
 

• Förslaget från valberedning var fyra ledamöter plus ordförande. 

 

• Förslag väcktes från medlem om utökning med ytterligare en ledamot. 
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• Frågan ställdes under proposition av ordföranden och stämmans beslut blev enligt 

valberedningens förslag innebärande fyra ledamöter plus ordförande. 

 

11. Val av ordförande och 4 ytterligare ledamöter. Stämman beslöt i enlighet med 

valberedningens förslag: 

• Jan Naumburg   ordförande  vald på 1 år 

• Katja Stenport Wahlsten ledamot  vald på 1 år 
• Marie Herlitz   ledamot  vald på 2 år 

• Erik Langby   ledamot  vald på 2 år 

• Siri Jansson   ledamot  vald på 1 år 

 

12. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år. Stämman beslöt i enlighet med 

valberedningens förslag: 

 

• Ylva Ekmark Tjärnberg revisor 

• Magnus Ekman Tjärnberg revisorssuppleant 

 

13. Val av valberedning om minst två personer för ett år. Stämman valde: 

 

• Clara Unghanse 

• Cecilia Ekman 

 

14. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår för till Förbundets distrikt. 
 

• Avgift för distrikten fastställes till 0 kr. 

 

 

15. Övriga väckta ärenden. Inga övriga ärenden förelåg. 

 

 

16. Förbundsstämman avslutades.  
 

 

  

Justering 

 

 

 

 

 

Ordförande Erik Langby       Sekreterare Anna de Verdier 

 

 

 

 

 

Justerare Katja Stenport Wahlsten Stenport    Justerare Patrik Malmquist 

 


