
 

 

Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. 

HÖSTMÖTE 2019 
lördagen den 9 november 2019 kl. 14.00, 

(Inlämning av fullmakter och kaffeservering kl. 13.30) 
Helsingfors, FSI-kansliet / Sportens hus (5:e våningen) 

Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors 
 

Föreningsrepresentanter med fullmakter: Petri Tötterman (OK 77), Emma Simosas (OK 
Orient), Anders Lindahl (Akilles OK), Ulrica Holmgren (OK Trian), Jan Torrkulla (IF Femman), 
Rita Wickholm (IF Sibbo-Vargarna). 

Övriga närvarande: Kaj-Olof Lindgren, Tom Björklund (närvarande 14.06-15.23), Anna 
Jacobson, Nina Simosas, Wilhelm Stenbacka 

Protokoll 

§ 1. Mötets öppnande. 
Avgående förbundsordförande Kaj-Olof Lindgren hälsade alla närvarande välkomna på förbundets 
höstmöte. Mötet öppnades 14.06. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Kaj-Olof Lindgren valdes till mötesordförande och Wilhelm Stenbacka till mötessekreterare. 
 
§ 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet. 
Höstmötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört. 
 
§ 4. Fastställande av föredragningslistan. 
Föredragningslistan för mötet fastställdes.  
 
§ 5. Val av två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare för mötet. 
Anders Lindahl och Rita Wickholm valdes till protokolljusterare samt rösträknare för mötet. 
 
§ 6. Förbundets verksamhetsplan och budgetplan för 2020 (bilaga 1). 
Wilhelm Stenbacka presenterade förbundets verksamhetsplan och budgetplan för 2020.  
 
Beslut: Höstmötet godkände samt fastställde verksamhetsplanen och budgetplanen för 2020 med ett 
tillägg: (Förbundet strävar i all sin verksamhet efter att agera på ekonomiskt och ekologiskt hållbara 
grunder.) 
 
§ 7. Val av ordförande för en mandatperiod på två (2) år. 
Förbundsordförande Kaj-Olof Lindgren har tidigare meddelat om sin avgång efter pågående 
mandatperiod. Nina Simosas framfördes som FSO:s valberedningsnämnds förslag till ny ordförande 
för förbundet. Inget annat förslag framfördes.  

https://goo.gl/maps/C3eamR4GYWez6UwH8
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Beslut: Nina Simosas (OK Trian) valdes till förbundsordförande för FSO för två (2) följande 
verksamhetsår (2020-2021). 
 
§ 8. Val av vice-ordförande för en mandatperiod på två (2) år. 
Tom Björklund framfördes som FSO:s valberedningsnämnds förslag till ny vice ordförande för 
förbundet. Inget annat förslag framfördes.  
 
Beslut: Tom Björklund (OK Botnia) valdes till vice ordförande för FSO för två (2) följande 
verksamhetsår (2020-2021). 
 
§ 9. Val av tre (3) styrelsemedlemmar för en mandatperiod på två (2) år. 
Beslut: Följande personer valdes till styrelsemedlemmar för två (2) följande verksamhetsår (2020-
2021) 
Styrelsemedlem Mikaela Fiskars (OK Raseborg) 
Styrelsemedlem Anna Jacobson (OK 77) 
Styrelsemedlem Emma Simosas (OK Trian) 
 
När Tom Björklund valts till viceordförande blev hans position som styrelsemedlem vakant. För att 
fylla den vakanta positionen som styrelsemedlem valdes följande person till ordinarie styrelsemedlem 
för en mandatperiod på ett (1) år (verksamhetsår 2020) 
Styrelsemedlem  Niklas Enlund (IF Femman) 
 
§ 10. Val av personliga suppleanter för en mandatperiod på två (2) år för de i föregående punkt 
valda styrelsemedlemmarna. 
Beslut: Följande personer valdes till personliga suppleanter (för de i föregående punkt valda 
styrelsemedlemmarna) för två (2) följande verksamhetsår (2020-2021) 
   Lars Janlöv (IF Åland)   (Mikaela Fiskars suppleant) 
   Petri Tötterman (OK 77)  (Anna Jacobsons suppleant) 
   Nina Sevelius (OK Trian)  (Emma Simosas suppleant) 
 
Följande person valdes till personlig suppleant (för den i föregående punkt valda styrelsemedlemmen) 
för en mandatperiod på ett (1) år (verksamhetsår 2020) 
   Joakim Hansen (OK Botnia) (Niklas Enlunds suppleant) 
 
Eftersom Tom Björklund valts till vice ordförande och Niklas Enlund valts till ordinarie styrelsemedlem, 
blir Tom Björklunds personliga suppleant Virpi Snickars (Solf IK) personlig suppleant för 
styrelsemedlem Jan Torrkulla (IF Femman) för verksamhetsår 2020. 
 
§ 11. Val av valberedningsnämnd om mötet så besluter, bestående av en (1) representant från 
respektive delregion. 
Beslut: Höstmötet  delegerade uppgiften att utnämna en valberedningsnämnd för förbundets 
styrelseval hösten 2020 åt förbundsstyrelsen. 
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§ 12. Val av två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter att granska påföljande års 
räkenskaper och förvaltning. 
Beslut: Höstmötet beslöt att anlita av Finlands Svenska Idrott utvald revisionssamfund Nexia Oy med 
huvudrevisor Christer Antson (revisionssuppleant Nexia Oy). 
 
§ 13. Fastställande av föreningarnas medlemsavgift för kalenderåret 2020. 
Beslut: Medlemsavgiften för medlemsföreningar fastställdes till 120,00 €. 
 
§ 14. Fastställande av understödande medlemmars medlems- och årsavgift för kalenderåret 2020. 
Beslut: Medlems- och årsavgiften för understödande  medlemmar fastställdes till 120,00 €. 
 
§ 15. Eventuella av förbundsstyrelsen till höstmötet hänskjutna ärenden. 
- Ändring av förbundets stadgar – styrelsens förslag (bilaga 2) 
Styrelsens förslag till stadgeändring presenterades, diskuterades och justerades. 
 
Beslut: Höstmötet godkände och fastställde styrelsens förslag till stadgeändring med vissa tillägg och 
justeringar. De uppdaterade stadgarna bifogas detta mötesprotokoll på förbundets webbplats.  
 
§ 16. Behandling av ärenden, som från medlemsförening minst två (3) veckor före mötet skriftligen 
anmälts till förbundet. 
Inga ärenden anmäldes till förbundet. 
 
§ 17. Eventuella övriga ärenden. 
Inga övriga ärenden framfördes för höstmötet. 
 
§ 18. Mötet avslutas.  
Mötet avslutades 15.28. 
 

 

 

 

 

 

 

 ______________________     _____________________ 
Kaj-Olof Lindgren      Wilhelm Stenbacka 
ordförande       sekreterare 
 
 
______________________     _____________________ 
Anders Lindahl       Rita Wickholm 
Protokolljusterare      protokolljusterare 
 


