
  
Protokoll M Sveriges kongress 2022 

 
Protokoll fört vid ordinarie kongress 
Riksförbundet M Sverige  
fredagen den 6 maj och  
lördagen den 7 maj 2022 

 
 
Fredagen den 6 maj 2022 
 
§ 1. KONGRESSENS ÖPPNANDE      
Förbundsordförande Ulf Blomgren förklarade årets kongress öppnad. 
En tyst minut hölls för de kongressledamöter som har lämnat oss under året.  
 

  
§ 2. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE     
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson föreslog Gunnel Cirverius. 
 
Kongressen beslutade: att utse Gunnel Cirverius till protokollförare 
 
 
§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE VID 
KONGRESSEN   
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson föreslog Ingela Gardner som 
ordförande att leda kongressens förhandlingar. 
 
Kongressen beslutade: att utse Ingela Gardner till ordförande  
 
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson föreslog Fredrik Bruno som vice 
ordförande för kongressen. 
 
Kongressen beslutade: att utse Fredrik Bruno till vice ordförande 
 
 
§ 4. VAL AV TVÅ LEDAMÖTER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE OCH   
VICE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLL SAMT TILLIKA VARA 
RÖSTRÄKNARE   
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson föreslog Tomas Koepke (Stockholm) 
och Johan Granlund (Dalarna). 
 
Kongressen beslutade: att utse Tomas Koepke och Johan Granlund till 

justeringspersoner tillika rösträknare 
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INVIGNINGSTAL  av Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen 
 

§ 5. UPPROP      
Inget muntligt upprop ägde rum eftersom deltagarna fanns loggade i 
kongressverktyget.  
 
Kongressen beslutade: att fastställa den aktuella röstlängden med 65 deltagande 

kongressledamöter 
 

§ 6. FRÅGA OM KONGRESSEN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD  
Caroline Drabe meddelade att kallelsen skickades ut digitalt den 23 februari 2022, kl 
16.58. 
  
Kongressen beslutade: att anse kongressen behörigen kallad 
 
 
§ 7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN   
Kongressordförande Ingela Gardner frågade kongressen om den föreslagna 
föredragningslistan kunde godkännas.  
 
Kongressen beslutade: att godkänna föredragningslistan  
 
 
§ 8. GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN   
Kongressordförande Ingela Gardner frågade kongressen om den föreslagna 
arbetsordningen kunde godkännas. 

 
Kongressen beslutade: att godkänna arbetsordningen  
 
 
§ 9. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE, 
ÅRSREDOVISNING SAMT ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV TIDIGARE 
ÅRS MOTIONER  
Vd Caroline Drabe föredrog styrelsens årsberättelse och årsredovisning.  
 
Kongressen beslutade:  att lägga styrelsens årsberättelse och årsredovisning till 

handlingarna  
 
 
Vd Caroline Drabe föredrog åtgärder som genomförts med anledning av tidigare års 
motioner.  
 
Kongressen beslutade:  att lägga rapporten till handlingarna  
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§ 10. REVISIONSBERÄTTELSE     
Revisor Mikael Käll från KPMG föredrog revisionsberättelsen. Lekmannarevisorerna, 
genom Birger Tellman, redogjorde för sin granskningsrapport.  
 
Kongressen beslutade: att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
 
 
§ 11. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
  
Kongressen beslutade:  att fastställa resultat- och balansräkningarna för 

moderbolaget och koncernen samt godkänna styrelsens 
förslag till bokslutsdispositioner 

 
 
§ 12. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET 
 
Kongressen beslutade:  att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid 

som årsredovisningen omfattar (2021) 
 
§ 13 UTSKOTTSFÖRHANDLINGAR 
Caroline Drabe informerade om att kongresshandlingarna skickades ut digitalt den 13 
april 2022, kl 10.53. 
 
Kongressordförande Ingela Gardner gav praktisk information kring det stundande 
utskottsarbetet.  
Kongressen ajournerades för utskottsförhandlingar klockan 15.02 för att återupptas 
lördag 7 maj klockan 08.30. 
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Lördagen den 7 maj 2022  
 
§ 14. FÖRHANDLINGARNA ÅTERUPPTAS 
Kongressordförande Ingela Gardner återupptog förhandlingarna klockan 08.38.  
 
§ 15. INFORMATION OM KOMMANDE VERKSAMHET 
Vd Caroline Drabe föredrog Riksförbundet M Sveriges kommande verksamhet. 
  
Carl-Erik Stjernvall höll ett kort anförande om drivmedel. 
 
Kongressen beslutade:  att lägga föredragningarna till handlingarna 
 
 
Röstlängden fastställdes. 
 
Kongressen beslutade: att fastställa den aktuella röstlängden med 62 deltagande 

kongressledamöter 
 

§ 16. REDOVISNING AV UTSKOTTENS ARBETE OCH FÖRSLAG TILL 
BESLUT 
Kongressordförande Ingela Gardner informerade om utskottsarbetet.  
 

  
§ 17. BEHANDLING AV MOTIONER 
Utskottens förslag till beslut beträffande motioner föredrogs av respektive ordförande 
och vice ordförande. 
 
Utskott 1 VERKSAMHET OCH ORGANISATION 
Maria Plass, utskottsordförande 
Elin Hiller, vice ordförande 

 
Motion 1 Motionshantering 
Maria Plass, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionen  
 
Motion 2 M-medlemmars försäkringsskydd 
Elin Hiller, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 3 Förbundets namn 
Maria Plass, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen  
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Motion 4 P-appar – Stockholms och övriga landets stora parkeringsproblem  
Elin Hiller, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 5 Obesiktigade/avställda bilar 
Maria Plass, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 6 Fler samarbetspartners för kontrollbesiktning 
Elin Hiller, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 7 Införande av veterantecken  
Maria Plass, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå motionen. 
 
Kongressen beslutade:    att avslå motionen  
 
Motion 8 Tillägg i stadgarna för Riksförbundet M Sverige  
Elin Hiller, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad med tillägget att FS får i uppdrag att på msverige.se för 
medlemmar redogöra för bifallna motioner och arbetet med dessa samt lista tidigare 
bifallna motioner. 
  
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad med tillägget att FS får i 
uppdrag att på msverige.se för medlemmar redogöra för bifallna motioner och arbetet 
med dessa samt lista tidigare bifallna motioner 
 
Motion 9 Utbildningsmaterial 
Maria Plass, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionen  
 

 
Utskott 2 TRAFIKSÄKERHET 1 
Leif Björklund, utskottsordförande 
Pernilla Swenson, vice ordförande 

 
Motion 10 Trafiksäkerhetsfrågor 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse att-sats 
1 och 2 besvarade, att avslå att-sats 3 samt att anse att-sats 4 besvarad. 
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Jan Björklund begärde ordet och yrkade bifall till motionen. 
Votering begärdes och omröstning utfördes. 
 
Kongressen beslutade:  att efter omröstning bifalla motionen med 31 röster mot 25 
 
Motion 11 Framkomlighet och cykelskador  
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla att-
sats 1 samt att avslå att-satserna 2 och 3. 
 
Mats E Nilsson, yrkade på avslag på att-sats 1 med följande motivering: ”Om det 
ligger grus i mängd eller snö på cykelbanan bör det vara tillåtet cykla på gatan. Så är 
det ofta t.ex på så kallade expresscykelvägar i Östersund.  Ej sällan är ytlagret på gatan 
jämnare än på gatan då underhåll är sämre på cykelbanan. Så det bör vara fritt cykla på 
gatan vid behov.” 
 
Votering begärdes och omröstning genomfördes. 
 
Kongressen beslutade:  att efter omröstning bifalla att-sats 1 med 41 röster mot 18  
  samt 
  att avslå att-satserna 2 och 3 
 
Motion 12 Hårdare straff för mobilsurfning 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 13 Framkomlighet 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 14 Längden på aktuell delsträcka vid 1–2-väg skall alltid anges 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 15 Trafikskadereducerande åtgärder 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionen  
 
Motion 16 Ansvarsfull och säker bilkörning 
Leif Björklund, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla att-
sats 1 samt att avslå att-sats 2. 

DocuSign Envelope ID: 4548027F-DDED-4A86-B9B2-A2EE9A583492



 
Kongressen beslutade:  att bifalla att-sats 1 
  att avslå att-sats 2 

 
 
Utskott 3 TRAFIKSÄKERHET 2  
Ulf Blomgren, utskottsordförande 
Tora Holst, vice ordförande 

 
Motion 17 Svagare reflexer från vägskyltar 
Ulf Blomgren, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen   
 
Motion 18 Obligatoriskt med kroppskameror på alla trafikpoliser 
Tora Holst, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 19 Stockholm en begynnande ”Spökstad” 
Ulf Blomgren, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 20 Trafiksäkerhetsarbete vinter 
Tora Holst, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionen 
  
Motion 21 Översyn av för låga hastighetsgränser 
Ulf Blomgren, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 22 Nya regler för långtradare/lastbilar med 90 km högsta tillåtna hastighet 
på motorväg 
Tora Holst, vice utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
  
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 23 Förbud för långtradare att köra på svenska vägar på lördag och söndag 
under perioden 1/4–1/10 samt söndagar under perioden 1/10–1/4   
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Ulf Blomgren, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen  
 
 
Utskott 4 HÅLLBARHET OCH TEKNIK 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande 
Billy Bergåker, vice ordförande 
 
Motion 24 Tillgång till drivmedel för äldre förbränningsmotordrivna fordon till 
rimlig kostnad 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
  
Kongressen beslutade:  att avslå motionen   
 
Motion 25 Reduktionsplikten (Ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och 
diesel) 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen   
 
Motion 26 Elbilar och framdrivningssystem 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att bifalla 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionen  
 
Motion 27 Svenskarnas/medlemmarnas ekonomi och fria rörlighet 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionens första och tredje att-sats samt att anse att-sats två besvarad. 
 
Dan Åberg begärde ordet och yrkade bifall till motionens första att-sats. 
 
Kongressen beslutade:  att bifalla motionens första att-sats 
  att anse att-sats två besvarad  

att avslå motionens tredje att-sats 
 
Motion 28 Begränsningar på antal hk gällande personbilar och lätta lastbilar 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen  
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Motion 29 Längre besiktningsintervall för sommarbilar, som varit avställda 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att avslå 
motionen. 
 
Kongressen beslutade:  att avslå motionen 
 
Motion 30 Bygg ut laddinfrastrukturen 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad 
 
Motion 31 Konverteringsbidrag för bensinbilar till etanolbilar 
Sten-Olov Altin, utskottsordförande, yrkade bifall till utskottets förslag att anse 
motionen besvarad. 
 
Kongressen beslutade:  att anse motionen besvarad  
 
 

§ 18. FASTSTÄLLANDE AV HÖGSTA MEDLEMSAVGIFT   

Vd Caroline Drabe föredrog förslaget om högsta medlemsavgift. 
 

Kongressen beslutade: att fastställa att medlemsavgiften för enskild medlem ska 
vara oförändrad 2022 

 
 
§ 19. VAL AV FÖRBUNDS- OCH TILLIKA STYRELSEORDFÖRANDE 
SAMT VICE ORDFÖRANDE 
 
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson redogjorde för valberedningens 
förslag till ny förbundsordförande. 
   
Kongressen beslutade: att på två år välja Jan Sandberg som ordförande 
 
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson redogjorde för valberedningens 
förslag till vice ordförande. 
 
Kongressen beslutade: att på två år välja Maria Plass som vice ordförande 

(omval) 
 
Förbundsstyrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. 
 
 
§ 20. VAL AV ÖVRIGA STYRELSELEDAMÖTER 
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson redogjorde för valberedningens 
förslag. 
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Ulla-Britt Hagström begärde ordet och yrkade på att Patrik Gustafsson, Skövde, väljs 
in i förbundsstyrelsen. 
 
Omröstning genomfördes. 
 
Kongressen beslutade: att på två är välja Sten-Olov Altin (omval) 

att på två år välja Leif Björklund (omval) 
att på två år välja Patrik Gustafsson (nyval) 
att på två år välja Elin Hiller (omval)  
att på två år välja Tora Holst (omval) 
att på två år välja Pernilla Swenson (omval)  
som ledamöter i förbundsstyrelsen 

 
Förbundsstyrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. 
 
 
§ 21. VAL AV REVISORER OCH ERSÄTTARE FÖR DESSA 
Valberedningens ordförande Charlie Magnusson redogjorde för valberedningens 
förslag. 
 
Kongressen beslutade: att som revisorer på två år välja KPMG AB (omval), Birger 

Tellmann (omval) samt Ulla-Britt Hagström (omval) 
 
Kongressen beslutade: att som revisorssuppleanter på två år välja KPMG AB 

(omval), David Altefur (omval) samt Lena Nordenmark 
(omval)  

 
Förbundsstyrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. 
 
 
§ 22. VAL AV VALBEREDNING 
 
Kongressen beslutade: att som ordförande på två år välja Charlie Magnusson 

(omval) 
att som vice ordförande på två år välja Dan Åberg (omval) 
att som ledamöter på två år välja Arne Ekstrand (omval), 
Anita Holmberg (omval) och Pia Johansson (omval) 
att som suppleanter på två år välja Clas Blomberg (omval), 
Hans Ivar Gjersvold (omval) och Bernice Korsman (omval) 

 
Förbundsstyrelsens ledamöter deltog inte i beslutet. 
 
 
§ 23. HEDERSMEDLEMMAR OCH FÖRTJÄNSTTECKEN   
Maria Plass presenterade förbundsstyrelsens förslag att utse Ulf Blomgren och Milos 
Kosijer till hedersmedlemmar i Riksförbundet M Sverige. 
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Kongressen beslutade: att utse Ulf Blomgren och Milos Kosijer till 
hedersmedlemmar i Riksförbundet M Sverige  

 
§ 24. ÖVRIGA FRÅGOR SOM SKRIFTLIGEN ANMÄLTS TILL 
PROTOKOLLFÖRAREN INNAN DEN ANDRA KONGRESSDAGEN 
PÅBÖRJATS OCH SOM KONGRESSEN DÄREFTER BESLUTAT 
BEHANDLA 
 
Ingen fråga hade inkommit innan kongressens andra dag påbörjades. 
  
UTTALANDE 
Caroline Drabe, vd, föredrog förslag till uttalande: ”Anpassa bränsleskatterna till den 
nya ekonomiska verkligheten”. 
 
Kongressen beslutade: att anta uttalandet som förbundsstyrelsen har föreslagit 
 
 
§ 25. KONGRESSENS AVSLUTANDE   

Ulf Blomgren avtackade Billy Bergåker som avgår ur förbundsstyrelsen. 
Ulf Blomgren tilldelade Milos Kosijer medalj som hedersmedlem. 
Maria Plass avtackade Ulf Blomgren som avgående förbundsordförande och tilldelade 
honom medalj som hedersmedlem. 
Ulf Blomgren gratulerade den nyvalde förbundsordföranden Jan Sandberg till 
uppdraget. 
 
Kongressordförande Ingela Gardner tackade deltagarna och förklarade kongressen 
avslutad kl 12.52. 
 
 
Stockholm den 7 maj 2022  
 
 
 
 
Ingela Gardner Fredrik Bruno Gunnel Cirverius  
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Tomas Koepke   Johan Granlund  
Justeringsperson Justeringsperson  
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