
Årsmöte Sektionen för Idrottsfysiologi 

2022-05-19, GIH och via Zoom 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Idrottsfysiologisektionens ordförande Michael Svensson som deltog via Zoom. 

§2 Val av mötesordförande, sekreterare samt justeringspersoner 

- Michael Svensson valdes till mötesordförande  

- Katarina Steding-Ehrenborg valdes till sekreterare 

- Jessica Norrbom och Elin Ekblom-Bak valdes till justerare 

§3 fastställande om mötets behöriga utlysning, dagordning och röstlängd 

Mötet ansågs vara behörigt utlyst. Dagordningen godkändes och röstlängd togs fram av Jessica 

Norrbom baserat på deltagare i lokalen samt via Zoom.  

§4 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Under året har sektionen arbetat med att bygga upp sitt nätverk och byggt upp två webbplattformar; 

en för sektionen (www.idrottsfysiologi.com) och en för Vålådalsdagarna 

(www.valadalsdagarna.com). Ett extra tack riktades till Elin Ekblom-Bak för detta arbete.  

Föreningen har idag cirka 90 medlemmar. 

Föreningen har under året sökt och erhållit anslag och sponsring från Centrum för idrottsforskning, 

Monark Exercise och HPI institutet. 

Årets stora event var Vålådalsdagarna som genomfördes som ett hybridmöte med deltagare på plats 

samt via Zoom. Mötet var mycket uppskattat. 

Styrelsen har under året tagit fram ett förslag på verksamhetsplan. 

§5 Redogörelse för ekonomiska ställningen 

Föreningen har gått med vinst under året, vilket ger bra utgångspunkt för kommande år med bland 

annat nytt arrangemang av Vålådalsdagarna. 

Intäkter: Centrum för Idrottsforskning; 70 000 kr, sponsring Monark Exercise och HPI; 30 000kr, 

anmälningsavgifter Vålådalsdagarna; 17 000 kr = TOTALT 117 000 kr 

Utgifter: Vålådalsdagarna samt IT; 74 966 

Innestående på kontot: 42 034 kr 

§6 Val av styrelsen 

Mötet beslutade att välja att tre nuvarande ledamöter på ytterligare 1 år respektive 2 år; Jessica 

Norrbom (1 år), Katarina Steding-Ehrenborg (1 år) och Carl-Johan Sundberg (2 år).  

Mötet valde även in 2 nya styrelsemedlemmar på de vakanser som fanns; Stefan Grau (1 år), Tommy 

Lundberg (2 år)  

Samtliga ledamöter valdes enhälligt. 



§7 Val av valberedning och sammankallande i valberedningen på ett till två år 

Mötet beslutade att välja om samtliga i valberedningen för ytterligare 1 år. 

§8 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

- Motioner – inga inkomna 

 

- Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022-2023 

Årsmötet godkände verksamhetsplanen som efter mötet läggs upp på hemsidan 

(www.idrottsfysiologi.com) 

- Styrelsens förslag till justerade stadgar. 

Årsmötet godkände de justerade stadgarna. 

§9 Fastställande av årsavgift. 

Årsmötet beslutade att inte ha någon extra avgift för medlemskap i sektionen utöver den avgift som 

krävs för medlemskap i moderföreningen. 

§10 Hedersmedlemmar 

Till hedersmedlem i sektionen valdes Nils Holmdahl, föregångare och förebild som tränare, 

fystränare och idrottsfysiolog ute på fältet och Björn Ekblom, föregångare och förebild som 

idrottsfysiolog inom forskningen. 

Björn och Nils kommer uppmärksammas vid ett senare tillfälle där de bjuds in att hålla en 

hedersföreläsning.  

Styrelsen informerade om att det varje år kommer utses en hedersmedlem med intentionen att det 

vartannat år är en praktiker på fältet och vartannat år en forskare.  

§11 Övriga frågor 

Diskussioner om hur föreningen kan öka medlemsantalet genom att öka vår exponering i sociala 

medier via bland annat SFAIMS konton och hur vi hjälper medlemmar att hitta till hemsidorna. 

Det föreslogs att vi mer aktivt kan försöka rekrytera medlemmar från relevanta grundutbildningar. 

 §12 Mötesordförande tackade alla deltagare och avslutade mötet 

 

 

Mötets ordförande   Mötet sekreterare 

 

Michael Svensson   Katarina Steding-Ehrenborg 

 

Justerare    Justerare 

 

Jessica Norrbom   Elin Ekblom-Bak 


