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Protokoll från förbundsstyrelsens 
beslut per capsulam 2021-12-31  
 

1. Val av protokollförare  
 
Linnea Nyberg för protokoll för styrelsens beslut per capsulam.  
 

2. Beslut per capsulam avseende extra årsmöte  
 
Förbundsstyrelsen gav den 27 december ordförande Kjell Peterson samt förbundets 
generalsekreterare Fredrik Haraldson i uppdrag att få till stånd ett per capsulam beslut avseende extra 
årsmöte. Med denna bakgrund föreslår ordförande Kjell Peterson för styrelsen att besluta att kalla 
medlemsföreningar och SDF till ett extra årsmöte den 26 januari 2022 kl 18:00 som ska genomföras 
digitalt, och att vid detta möte behandla frågan om avsteg från stadgarna paragraf 8.5.2 gällande när 
möte kan hållas. Stadgarna som avses är de stadgar som gäller från 2022-01-01.  
  
Förslaget skickade ut via mail den 31 december 2021 och godkännande av ordförandes förslag till 
beslut erhölls från samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen:  
 
Kjell Peterson, ordförande   
Jan Burell, ledamot  
Björn Isberg, ledamot  
Celine Helgesson Hallström, ledamot  
Linnea Nyberg, ledamot  
Lars Samuelsson, ledamot  
Erika Wiman Snäll, ledamot  
Anton Lagerström, ledamot  
David Jonsson, ledamot 
Ella Spira, ledamot  
Joan Travesset, ledamot  
 
Styrelsen beslutade därmed per capsulam i enlighet med ordförandes förslag  
 

- att kalla medlemsföreningar och SDF till extra årsmöte den 26 januari 2022 kl 18:00, 
mötet ska ske digitalt 

 

- att vid det extra årsmötet behandla frågan om avsteg från stadgarna paragraf 8.5.2 
gällande när möte kan hållas (enligt stadgarna som gäller från 2022-01-01)  
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Vid protokollet:  
 
 
 
Linnea Nyberg    Kjell Peterson 
 
 
Signeras:     
  
Jan Burell  
 
Björn Isberg  
 
Celine Helgesson Hallström  
 
Linnea Nyberg  
 
Lars Samuelsson  
 
Erika Wiman Snäll  
 
Anton Lagerström  
 
David Jonsson 
 
Ella Spira  
 
Joan Travesset  
     
 
 
 

Linnea Nyberg (26 Jan 2022 17:33 GMT+1)
Linnea Nyberg

Kjell Peterson (26 Jan 2022 17:44 GMT+1)
Kjell Peterson
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