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Protokoll – Extra Förbundsstyrelsemöte 2022:5 
Datum: 2022-10-09 
 
Närvarande: 
Jonas Mårdell, mötesordförande 
Stefan Håkansson 
Claes Jönsson 
Angelica Lindberg  
Tomas Silfver  
Jonas Lind Bertéusen  
 
Tomas Kvist (adjungerad) 
 
5.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades 
 
5.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes 
 
5.3 Val av protokollförare – Tomas Kvist valdes till protokollföraren  
 
5.4 Gällande pågående disciplinärende 
Det antecknas att Håkan Jalling och Håkan Winfridsson, i sina roller som ordförande respektive 
ledamot i SSF:s Tävlings- och regelkommitté, framfört s.k. delikatessjäv att delta i kommitténs 
handläggning och beslut i ett disciplinärende avseende en anmälan ingiven av SSF:s vice ordförande 
Erik Malmstig mot en medlem i SSF. 
 
Efter överläggning meddelar Förbundsstyrelsen följande beslut. För att säkerställa dels kommitténs 
beslutförhet, dels två-instans-principen inom SSF, beslutar Förbundsstyrelsen att, för hanteringen av 
det aktuella disciplinärendet, som tillfälliga ersättare för Håkan Jalling och Håkan Winfridsson utse  
Cajsa Lindberg och Lennart Örnmarker som ledamöter i Tävlings- och regelkommittén. 
 
Dessutom utsågs Stellan Brynell att bli Tävlings- och regelkommitténs ordförande i det aktuella 
ärendet.  
 
Besluter är taget per capsulam 
 
I beslutet har inte Håkan Jalling, Erik Malmstig och Håkan Winfridsson varit delaktiga 
 
5.5 Övriga frågor – Inga övriga frågor lyftes 
 
5.6 Mötets avslutande – Mötet avslutades 
 
Signering kommer ske genom bankid av samtliga närvarande. 
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