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    Stockholm,  2010-01-28 
            
Till: Svenska Mångkampsförbundet (där Modern Femkamp bedrivs) 
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 Pentaföreningen 

 
 
KALLELSE  TILL  ÅRSMÖTE   lördagen den 9 mars, 2019 
 
Härmed kallas till årsmöte ovanstående datum. Mötet kommer att genomföras i 
Uppsala, i samband med GP 1.  
 
Plats: IFU Arena, Råbyvägen 77, Uppsala 
Tid:    18-tiden. Årsmötet (möteslokal bottenplan) hålls i anslutning till middagen 
(stora matsalen 1 trappa) som börjar cirka 17:00. Kom i god tid. 
 
 
Föredragningslista 
 
§ 1 Årsmötets öppnande, närvarokontroll 
 
§ 2 Kontroll av röstlängd/upprop 
 
§ 3 Föredragningslistan 
 
§ 4 Mötets behörighet (utlyst 2019-01-28) 
 
§ 5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 
§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och sammanfattning av året  
 
§ 8 Ekonomi 
 
§ 9 Val av ledamöter till styrelsen för en tid av ett och/eller två år samt ev fyllnadsval (se 

förslag i bilaga 1) 
 
§ 10 Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år (se förslag i bilaga 1) 
 
§ 11 Verksamhetsplan 2018 
 
 



§ 12 Behandling av motioner och propositioner. Motioner skall vara förbundet tillhanda  
senast fyra veckor före årsmötet. 

 
§ 13 Övriga frågor 
 
§ 14 Avtackningar och belöningar 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
 
Årsmöteshandlingar skickas ut till berörda innan mötet samt att exemplar av 
verksamhetsberättelsen finns tillgängliga på årsmötet. 
 
Anmälan senast måndagen den 4 mars 2019 med varje deltagares namn, klubb/förbund och 
om, med antal, middag önskas till info@modernfemkamp.se           
  
Middagen bekostas av förbundet till alla anmälda årsmötesdeltagare. Meddela ev önskemål om 
specialkost. OBS! Om middag önskas utan anmälan om deltagande i årsmöte betalas detta vid 
kassan i restaurangen. Sprid kallelsen till era klubbmedlemmar. 
 
 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA  
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Kari Rasmuson 
0708 639 341 
Kanslichef 
 
 
 
 
 



Bilaga 1 
 
Valberedningen föreslår följande till val av ledamöter till styrelsen: 
 
Omval för en tid av två år - Anneli Strömsöe, Jan‐Erik Danielsson och Jonny Reichwald 
 
Nyval av ordförande för en tid av ett år – Bengt Jönsson 
 
Valdes för en tid av två år 2018 och sitter ett år till - Stefan Pihl, Erik Lakomaa och Jonathan 
Berglind 
 
 
 
Förslag till val av valberedning för en tid av ett år: 
 
Sittande - Per Ahlström, Lena Steinbock, Mikael Strömsöe 
 
 
 
 
 
 
 
Bengt EA Jönsson  
f. 1955 
 
OS i simning 1976 
EM i simning 1977 
 
Styrelseledamot, Sveriges Olympiska Kommitté  2009-2017 
Styrelseledamot Sveriges Idrottsakademi/Idrottsgalan 2009-2018 
 
Styrelsen Svenska Simförbundet 2005-2016 – förbundsdirektör 2010-2016 
 
VD - ATG 1998-2004 
 
Tidigare ett flertal olika poster såsom controller, VD, ekonomidirektör, försäljningsdirektör. 
Idag egen företagare samt flertal styrelseuppdrag. 
 


