
Protokoll fört vid förbundsårsmöte för Svenska Dodgeballförbundet  
Datum: 2019-04- 
Plats: Online, Google Meets 
 
Närvarande ombud med rösträtt:  

Ben Schwetlick (Uppsala Dodgeball Association) 
Markus Persson (Potatotown Dodgeball Assocation) 
Henric Carlsson (Stockholm Dodgeball Association) 
Kosta Kirchebaum (Stockholm Dodgeball Association) 
Felicia Strålin (Gothenburg Dodgeball Association) 
Pierre Corvellec (Gothenburg Dodgeball Association) 
 

 Övriga närvarande:  
Agnes Karlsson (Förbundsstyrelsen) 
Elin Franzén (Uppsala Dodgeball Association)  

 
1. Fastställande av röstlängd för mötet 

 
Mötet beslutade: 

Att fastställa röstlängden till 6 
 

2. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista för mötet 
 
Mötet beslutade: 

Att fastställa arbetsordningen och föredragningslistan för mötet 
 

3. Fastställande att kallelsen skett i stadgeenlig ordning 
 

Mötet beslutade: 
Att fastställa att mötet är stadgeenligt kallat 

 
4. Val av ordförande för mötet 

 
Mötet beslutade: 
Att välja Agnes Karlsson till mötesordförande 

 
5. Val av sekreterare för mötet 

 
Mötet beslutade: 
Att välja Elin Franzén till mötessekreterare 

 
6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera mötets protokoll samt 

val av två rösträknare, 
 
Mötet beslutade: 



Att välja Ben Schwetlick och Henric Carlsson till protokolljusterare samt 
Pierre Corvellec och Markus Persson till rösträknare.  
 

7. Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och 
årsredovisning/årsboksslut för det gångna verksamhets- respektive räkenskapsåret, 
 
Agnes Karlsson från FS berättade att vi inte hade någon verksamhet eller ekonomi 
under det gångna räkneskapsåret eftersom vi startade förbundet i december 2018. 
Därför har förbundsstyrelsen inte förberett verksamhetsberättelse och 
årsredovisning/årsboksslut.  
 
Styrelsen som valdes under uppstartsmötet valdes fram till förbundsmötet 2020 
Ordförande: Agnes Karlsson 
Kassör: Marcus Ström 
Ordinarie ledamöter: Sebastian Fredriksson, Robin Gustavsson, Anton Svedberg 
och Henrik Teljfors. Henrik har sedan dess valt att lämna styrelsen på grund av 
tidsbrist. 
 
Alla närvarande på mötet fick efter Agnes redogörelse möjlighet att berätta om den 
verksamhet föreningarna och sektionerna bedrivit sedan förbundets bildande.  
 
Markus Persson föredrar marknadssektionens arbete: Marknadssektionen har 
många aktiva ideella, de jobbar framförallt på sociala medier samt merch inför EM. 
Markus arbetar just nu med hemsidan, grunden är klar och nu jobbar han på 
innehållet. Marcus Ström har blivit ansvarig för företagsevent. Marknadssektionen 
har som mål att tillgodose lokala föreningar med material för att kunna hålla 
ungdomsverksamhet och företagsevent. Han lyfter behovet att satsa på 
ungdomsverksamhet och aktiviteter för nyanlända för att säkra ekonomiska bidrag.  
 
Felicia har blivit ny rekreationschef och rekreationssektionen kommer i framtiden att 
gå in under marknadssektionen. Markus berättar att det är några event som är på 
gång under sommaren: Åhus Beachhandbollsfestival och Hudikfestivalen. Målet för 
rekreationssektionen är att få igång mer “fun tournaments” - landslaget tar just nu 
mycket resurser och fokus, Markus menar att det behöver finnas ett större utbud för 
spelare som inte vill satsa på tävlingsdodgeball.  
 
Mötets ombud delar med sig av erfarenheter om att använda tjänster som Bruce och 
Liveit! för att nå ut till fler spelare.  
 
Markus berättar om ett bidrag från Unibet och ställer frågan om vi ska ansöka om 
det - han själv ställer sig emot det av principskäl. Henric Carlsson lyfter att vi i 
nuläget har tillräckligt med pengar för att klara oss utan bidraget. Resterande ombud 
håller med om att vi inte ska ta stöd av företag som vi inte är ställer oss bakom 
deras syfte. 
 



Markus berättar också om ett nytt möjligt samarbete med Make Equal, 
herrlandslaget, för att motverka matchokultur inom idrotten.  
 
Henric Carlsson berättar att vi fått tillgång till en lokal gratis varje fredag i hamnen i 
Stockholm. Målet är att köra rec-dodgeball varje fredag, med ljus och ljud. En 
liknande satsning är på gång i Göteborg.  
 
Elin Franzén och Ben Schwetlick berättar om samarbete med universitets-sektioner 
följt av en diskussion om att arbeta tillsammans med skolor för att nå ut till 
ungdomar. 
 
Henric föredrar sedan sportsektionens arbete: Det är mycket fokus på landslaget, 
bruttolandslaget är igång och vi har en landslagsledning. En del saker fungerar en 
del saker funkar lite sämre. Bruttolandslagskonceptet fungerar bra - det gör att vi 
kan fokusera på landslaget hela året och se till att spelarna utvecklas. 
 
Planen är att tillsammans med rekreationssektionen arrangera en riktigt bra 
supporterresa till EM i Newcastle. Eftersom vi åker med en mindre och mer 
elitsatsande trupp är tanken att det ska finnas kul grejer att göra för andra som inte 
blev valda till truppen.  
 
Ben lyfter att det finns behov av en liga, så att alla spelare får möjlighet att utvecklas 
i sporten. För att utvecklas behöver vi mer erfarenhet av matchsituationer. Han 
menar att det finns många spelare i klubbarna som är seriösa och vill spela riktiga 
matcher, men kanske inte är intresserade av/inte kommer kunna vara med i 
bruttolandslaget. 
 
Mötet diskuterar vidare framtida tjejträningar och tjejturneringar.  
 
SM 2019 planeras, grundtanken är att vi ska växla mellan östkust och västkust varje 
år, och första uppgiften är att hitta en hall. Stockholm Dodgeball har börjat titta på 
olika alternativ, bland annat Bosön, och ett förslag är att Uppsala och Stockholm 
eventuellt kan samarbeta i arrangeringen av SM. 
 
Ett annat möjligt projekt är Swedish Open, som i så fall ska vara öppet för lag och 
klubbar utanför Sverige. Kosta lyfter att det finns en stor utomhushandbollsturnering 
utanför Stockholm som vi borde ta kontakt med. 
 
Staben går igenom vad de gjort sedan uppstarten av förbundet. Just nu får vi in 
mycket pengar från företagsevent och de spelare som hjälper till att hålla i dem får 
en kompensering på 1000 kr per event som sedan kan användas för att minska 
kostnader av matchkläder, träningsläger och andra Dodgeball-relaterade utgifter. 
Pengarna betalas alltså inte ut kontant utan går in på ett så kallat spelarkonto. 
 
Genomgången av nuvarande och framtida verksamhet avslutas med en diskussion 
kring vart pengarna förbundet får in ska gå - alltså hur de ska fördelas mellan olika 



sektionernas arbete och föreningsstöd. Ett förslag är att föreningarna och sektioner 
få söka pengar från staben efter behov. 
 
Mötet beslutade: 

Att godta utebliven verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsboksslut. 
  

8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
 
Då nuvarande styrelse är vald för perioden fram till ordinarie förbundsmöte 2020 
utgick beslutet om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. 
 

9. Fastställande arvoden till förtroendevalda, 
 
Mötet beslutade: 

att inga arvoden ska utgå till förtroendevalda.  
 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår 
 
Mötet beslutade: 

att sektionerna fortsätter att jobba utifrån de riktlinjer som satts upp för dem 
när förbundet bildades. Sektionerna har i uppdrag att finansiera sina verksamheter 
med ekonomiskt stöd från förbundet och intäkter såsom bidrag, företagsevent och 
deltagaravgifter. 

 
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner som varit förbundsstyrelsen tillhanda 

i enlighet med 2 kap 3 §. 
 
Inga förslag eller motioner har inkommit. 
 

12. Val av ordförande och ytterligare ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
 

13. Mötet avslutas 
 
Agnes Karlsson tackar för allas medverkan och avslutar mötet.  

 
 
 


