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 Stockholm 6 februari 2023 

 
 Till 
Svenska Parasportförbundets  

 Specialidrottsdistriktsförbund  
       
   
 

  
 Kallelse till  
 Svenska Parasportförbundets och Sveriges Paralympiska Kommittés  

förbundsmöte 
 
Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté kallar,  
med hänvisning till kungörelser på förbundets hemsida www.parasport.se samt på 
www.idrottenskungorelser.se, till förbundsmöte. 
 
Datum  13 maj 2023 
 
Plats  Clarion Hotel Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda 
 
Information om förbundsmötet kommer att finnas och uppdateras på förbundets hemsida 
https://www.parasport.se/om-forbundet/om-oss/forbundsmote/forbundsmote-2023.  
 
 
Anmälan av ombud 
 
De ombud som utses av respektive specialidrottsdistriktsförbund (SDF) ska anmälas till för-
bundsmötet senast den 1 april 2023. Det gäller även ersättare till ordinarie ombud. 
 
Anmäl ombud via länken https://response.questback.com/parasportforbundet/fm2023sdf. 
Endast en anmälan per ombud. 
 
Har du frågor eller behöver hjälp med din anmälan, kontakta kansliet per epost  
kansli@parasport.se alt. telefon 08-699 62 62 (Lotta von Malmborg). 
 
Följande ska anges när du anmäler dig: 
 

1. Ombudsinformation; fullständigt namn, epost, telefon och föreningstillhörighet (2023) 
2. Deltagarpaket – logi och måltider 
3. Ev. behov; anpassning av rum, mötesdokumentation etc. 
4. Ev. specialkost 
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Röstlängd 
 

./1     Antalet ombud per SDF framgår av den preliminära röstlängden för förbundsmötet,  
se bilaga 1. Den är baserad på de föreningar som fullgjort sina skyldigheter enligt förbunds-
stadgarna 2 kap 4§. 
 
Förbundsstyrelsen fastställde röstlängden den 6 februari 2023. 
Preliminära hålltider  
 

./2     Av bilaga 2 framgår de av förbundsstyrelsen godkända hålltiderna för förbundsmötet. 
 
Förbundsmötet öppnas kl.09.30 och fortsätter enligt dagordningen fram till som längst 
kl.18.00, då förhandlingarna avslutas.  
 
Lördagens middag serveras kl. 19.00 i restaurangen på Clarion Hotel Arlanda Airport,  
konferensplanet. 
 
 
Registrering av ombud 
 

Registreringen är öppen kl. 09.00-09.30 direkt utanför konferenslokalen.  
 
 
Inkvartering och måltider 
 

I anmälan anger du vilket paket du önskar boka; måltider samt logi.  
 
Förbundsmötet kommer att hållas på Clarion Hotel Arlanda Airport, tel.08-444 18 00.  
 
För boende och måltider har olika paketpris tagits fram och SDF kommer att få en  
samlingsfaktura på kost och logi för sina anmälda ombud och eventuella observatörer efter 
avslutat förbundsmöte. Paketpriset är fast och kan inte delas upp.  
 
I måltidspaket ingår följande; lördag fm-fika, lunch, em-fika och middag.  
 
Till middagen på fredagen kl. 19.30 görs separat anmälan (400 kr per person). 
 
 

 Paket 1; måltidspaket (lördag) – 1000 kr per person 
 Paket 2a; måltidspaket + 1 natt i delat dubbelrum (fre-lör) – 1500 kr per person 
 Paket 2b; måltidspaket + 1 natt i delat dubbelrum (lör-sön) – 1500 kr per person 
 Paket 3a; måltidspaket + 1 natt i enkelrum (fre-lör) – 2000 kr per person 
 Paket 3b; måltidspaket + 1 natt i enkelrum (lör-sön) – 2000 kr per person  
 Paket 4; måltidspaket + 2 nätter i delat dubbelrum (fre-sön) – 2500 kr per pers. 
 Paket 5; måltidspaket + 2 nätter i enkelrum (fre-sön) – 3500 kr per pers. 
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Resor och bokning 
 
Boka din resa kostnadsmedvetet, på egen hand eller via förbundets resebyrå Grand Travel, 
08-699 65 80 alt. idrott@grandtravel.se.  
Ange ”Förbundsmöte2023” som referens när du bokar din resa.  
 
För att jämt fördela resekostnaderna för SDF till förbundsmötet, kommer förbundsstyrelsen 
föreslå att förbundsmötet beslutar om resefördelning enligt följande direktiv för resandet: 
 

att respektive SDF efter genomfört förbundsmöte per mail redovisar sina rese-
kostnader till Parasport Sveriges kansli senast 31 maj 2023, och  

 

att i möjligaste mån boka kostnadsmedvetet via förbundets resebyrå  
Grand Travel, 08-699 65 80 alt. idrott@grandtravel.se.  

 
att  billigaste färdmedel ska användas, samt  
  

att  samåkning förutsätts ske om ni åker med egen bil eller taxi/transfer 
 
Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att ifrågasätta omotiverat dyra resekostnader och vill 
också påminna SDF om möjligheten att i hemortskommunen beställa riksfärdtjänst till de 
ombud som är berättigade till sådan. 
 
 
Motioner och styrelseförslag 
 

 Styrelseförslagen liksom förbundsstyrelsens yttrande över inkomna motioner kommer att  
finnas tillgängliga i sin helhet i den slutliga mötesdokumentationen, som sänds ut tillsam-
mans med kallelsen till befullmäktigade ombud och anmälda deltagare senast tre veckor in-
nan förbundsmötet. 
 
Samtliga ombud och delegater förväntas noggrant sätta sig in i förbundsmöteshandlingarna. 
 
Alla ombud och övriga delegater hälsas välkomna till Svenska Parasportförbundets och Sve-
riges Paralympiska Kommittés förbundsmöte i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Parasportförbundet och 
Sveriges Paralympiska Kommitté 
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Bilaga 1 

 
Preliminär Röstlängd för Svenska Parasportförbundets och  
Sveriges Paralympiska Kommittés förbundsmöte 2023 
Fastställd av förbundsstyrelsen 6 februari 2023 i enlighet med förbundsstadgarna. 
 

SDF 
Antal föreningar        

med rösträtt 
Antal ombud 

FM 2023 

Blekinge 9 2 

Dalarna 21 3 

Gotland 6 2 

Gävleborg 29 3 

Halland 12 2 

Jämtland/Härjedalen 23 3 

Norrbotten 10 2 

Skåne 23 3 

Småland 42 5 

Stockholm 66 7 

Södermanland 22 3 

Uppland 18 2 

Värmland 15 2 

Västerbotten 19 2 

Västernorrland 13 2 

Västmanland 19 2 

Västra Götaland 96 10 

Örebro Län 15 2 

Östergötland 16 2 

   

   

 474 st. st. 
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Bilaga 2 

 

 

Preliminära hålltider 

Parasport Sveriges förbundsmöte den 13 maj 2023 

Plats: Clarion Arlanda Airport, Stockholm-Arlanda 

 

 

Fredag den 12 maj 
 
kl. 19.30   Middag för de som anländer på fredagen  

                                        (förbokas vid anmälan) 

     

Lördagen den 13 maj  
 
kl. 09.00 - 09.30 Registrering av ombud 

 09.30   Förbundsmötet öppnas 

 11.00   Fika 

 12.30 - 14.00 Lunch 

 15.30   Fika 

 18.00   Förhandlingarna avslutas 

 19.00    Middag 


