
 
 

Protokoll 
 

Fört vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsstämma för verksamhetsåret 2008. 
 
Tid: lördagen den 21 mars 2009 kl.14.00 – 16.50 
Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken, Stockholm 
 
§ 1.  Mötets öppnande 
Förbundets ordförande Daniel Petersson förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning  
Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 171 klubbar vara representerade med 
sammanlagt 230 röster. Röstetalet fastställdes av mötet. 
 
§ 3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
Förbundsstämman har i enlighet med vad som krävs i stadgarna utannonserats i tidningen 
Svensk Idrott och förbundets hemsida i god tid före mötet och utskick med handlingar har 
gjorts till klubbarna två veckor före mötet, varför stämman befanns vara behörigen utlyst. 
 
§ 4. Val av ordförande för mötet 
På valberedningens förslag valdes Erik Åsbrink till ordförande på stämman. 
 
§ 5. Val av sekreterare för mötet 
På valberedningens förslag valdes Cecilia Nyström och Maria Sjöberg till sekreterare för 
stämman. 
 
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 
På valberedningens förslag valdes Anders Pettersson och Virpi Alajarva till justeringsmän 
tillika rösträknare till stämman. 
 
§ 7. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter noterade ändringar. Följande motioner drogs tillbaka: 
Motion 2009:3, Motion 2009:4, Motion 2009:6, Motion 2009:8, Motion 2009:14, Motion 
2009:15. Proposition 2009:2 behandlas med motionerna 2009:9, 2009:10, 2009:11, 2009:12, 
2009:13. 
 
§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2008 
Verksamhetsberättelsen godkändes utan anmärkning. 
 
§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för år 2008 
Förbundskassören Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen.  
Mötet beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och 
balansräkningen. 
 
§ 10. Revisorernas berättelse 
Förbundets revisor Jacob Wojcik föredrog revisorernas berättelse. Revisionsberättelsen var 
utan anmärkningar av något slag. Mötet beslöt att lägga revisorernas berättelse till 
handlingarna.  
 



§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under sistförflutet 
räkenskapsår, 2008-01-01 - 2008-12-31 
Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2008-01-01 - 2008-12-31. 
 
§ 12. Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till 
förbundsstämman (propositioner) 
  
a) Propositionen 2009:1 ang. förbundsstämmans utlysande 
Propositionen föredrogs av generalsekreterare Javier Escalante. Stämman beslutade att bifalla 
propositionen. Beslutet fattades med acklamation.  
 
b) Propositionen 2009:2 ang. förbundets organisation 
Propositionen föredrogs av Stefan Stenudd från förbundsstyrelsen. Efter en kort debatt 
beslutade stämman att bifalla propositionen med de ändringar stämman beslutat. Beslutet 
fattades med acklamation.  
 
c) Propositionen 2009:3 ang. fördelningsprincip extra anslag 
Propositionen föredrogs av Michael Bergman från förbundsstyrelsen. Stämman beslutade att 
bifalla propositionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
d)  Propositionen 2009:4 fördelningsprincip kansliets resurser 
Propositionen föredrogs av Michael Bergman från förbundsstyrelsen. Stämman beslutade att 
bifalla propositionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
§ 13. Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen 
 
a) Motionen 2009:1 ang. medlemskapet i Aikikai 
Mika Perälä föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade avslag.  
Dirk Handzic föredrog motionen. Stämman beslutade att avslå motionen.  
 
b) Motionen 2009:2 ang. stöd för karates ansökan till RF  
Daniel Petersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade bifall. 
Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
c) Motionen 2009:3 ang. fördelningsprincip extra anslag 
Motionen tillbakadragen. 
 
d) Motionen 2009:4 ang. fördelningsprincip kansliets resurser 
Motionen tillbakadragen. 
 
e) Motionen 2009:5 ang. fördelning av resurser för Svenska Karateförbundet 
Daniel Petersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade att 
förbundsstämman skulle anse punkt 1 och punkt 3 besvarade och avslå punkt 2. 
Michael Bergman föredrog motionen. Votering begärdes och rösträknarna fann att det fanns 
76 röster för att bifalla motionen och 96 för förbundsstyrelsens förslag. Därmed beslutade 
stämman att bifalla förbundsstyrelsens förslag. 
 
f) Motionen 2009:6 ang. antal ledamöter från ett och samma underförbund i 
förbundsstyrelsen 
Motionen tillbakadragen. 
 
 



g) Motionen 2009:7 ang. var idrotten karate ska bedrivas 
Anders Pettersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på bifall. 
Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
h) Motionen 2009:8 ang. ny punkt ska tillföras i 2 kap 3 § i förbundets nya stadgar 
Motionen tillbakadragen. 
 
i) Motionen 2009:9 ang. att ”kyokushin kumite” ska definieras som egen idrott 
Petra Fluor föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på bifall under 
förutsättning att ordet ”karate” inte ska finnas med i idrottens namn. 
Fredrik Gundmark föredrog motionen och förtydligade att idrotten heter ”kyokushin” 
Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
j) Motionen 2009:10 ang. Brasiliansk Jiu-jitsus (BJJ) status i förbundet 
Emil Gustafsson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på bifall.  
Mattias Larsson föredrog motionen. Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet fattades 
med acklamation. 
 
k) Motionen 2009:11 ang. Brasiliansk Jiu-jitsus (BJJ) status som underförbund 
Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet fattades med acklamation. 
 
l) Motionen 2009:12 ang. Thaiboxnings (Muay Thai) inträde i förbundet 
Michael Söderkvist föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på bifall.  
Jesper Gunnarsson föredrog motionen. Stämman beslutade att bifalla motionen. Beslutet var 
enhälligt. 
 
m) Motionen 2009:13 ang. kyokushinkommitténs status i förbundet 
Stämman beslutade att bifalla motionen med den ändring av underförbundets namn som 
stämman tidigare beslutat. Beslutet fattades med acklamation. 
 
n) Motionen 2009:14 ang. ett nytt förslag till organisationen 
Motionen tillbakadragen. 
 
o) Motionen 2009:15 antal ledamöter i FS:s styrelse & tävlandes säkerhet 
Motionen tillbakadragen. 
 
§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för innehavande verksamhetsår 
Stefan Stenudd redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009. 
Efter debatt beslutade förbundsstämman att bifalla verksamhetsplanen med vissa ändringar 
och tillägg. 
 
§ 15. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår 
Michael Bergman redogjorde för förbundsstyrelsens förslag att avgiften ändras till 21 kronor 
per medlem. Detta fastställdes av stämman. 
 
§ 16. Fastställande av eventuella extra avgifter 
Förbundskassören Michael Bergman redovisade att det inte finns förslag om några extra 
avgifter. 
 
§ 17. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundskassören Michael Bergman föredrog budgeten för 2009 som därefter fastställdes. 
 
 



 
§ 18. Val av ordförande i förbundet 
Till ordförande i förbundet valdes enhälligt på valberedningens förslag Stefan Stenudd. 
 
§ 19. Val av vice ordförande i förbundet 
Till vice ordförande i förbundets valdes på valberedningens förslag Raili Bükk. 
 
§ 20. Val av kassör i förbundet 
Valberedningen föreslog omval av Michael Bergman. Även Fredrik Eriksson föreslogs och 
han presenterade sig inför stämman. Stämman beslutade att välja Michael Bergman till 
förbundets kassör. 
 
§ 21. Val av utbildningsansvarig i förbundet 
Valberedningen föreslog Ove Viggedal till utbildningsansvarig. Även Fredrik Gundmark 
föreslogs och de båda presenterade sig för stämman. Efter presentationen gick stämman till 
val och votering begärdes. Rösträknarna fann att det fanns 87 röster för Ove Viggedal och 77 
röster för Fredrik Gundmark. Därmed blev Ove Viggedal vald till förbundets 
utbildningsansvarig.  
 
§ 22. Val av informationsansvarig i förbundet 
Till informationsansvarig i förbundet valdes på valberedningens förslag Daniel Norrgård. 
 
§ 23. Val av övriga ledamöter i förbundet 
Valberedningen föreslog Lars Brandin till övrig ledamot. Även Maria Mossberg föreslogs och 
de båda presenterade sig för stämman. Båda valdes av stämman till övriga ledamöter. 
 
§ 24. Fastställande av förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt 4 kap 1 och 2 § i 
stadgarna 
Föll bort på grund av tidigare fattat beslut om omorganisation enligt § 12 b. 
 
§ 25. Fastställande av sektionsstyrelser, tillika utsedda enligt 4 kap 1 och 2§ i stadgarna 
Förbundsstämman konstaterade att följande idrotter bildat egna underförbund:  
Brasiliansk Jiujitsu (BJJ), Bujinkan, Ju-jutsu, Kampsport (Glima, FMA, Capoeira och Krav 
Maga), Karate, Kendo (Kendo, Iaido, Naginata, Kyudo och Jodo), Kickboxning, Kyokushin,  
Mixed Martial Arts (MMA), Muay Thai (Thaiboxning), Shootfighting, Shorinji Kempo,  
Submission Wrestling och Taido. 
 
Aikido och wushu hade ännu inte bildat egna underförbund och förbundsstämman fastställde 
därför sektionsstyrelserna för dessa båda idrotter. 
 
Aikido Mika Perälä  ordförande 
 Manne Hasselros kassör 
 Anna Stensland sekreterare 
 Mats Alexandersson ledamot 
 Per-Åke Wilhelmsson ledamot 
 Moa Lindell  ledamot 
 Anna Nordqvist ledamot 
 
Wushu Mattias Lindh ordförande 
 Hanna Sillén  kassör 
 Ebba Lexmark sekreterare 
 Luciano Macri  ledamot (vice ordförande) 
 Petter Sande  ledamot 



 Rickard Hellström ledamot 
 Peter Brejcka  ledamot 
 Niklas Borgh  suppleant 
 Micael Sporre suppleant 
 
 
§ 26. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Ytterligare en 
revisor utses av RF enligt 5 kap 1§ 
På valberedningens förslag omvaldes Thomas Forslund, auktoriserad revisor och Leila Orre 
till ordinarie revisor.  
 
§ 27. Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor 
På valberedningens förslag omvaldes Jacob Wojcik auktoriserad revisor och Hans 
Brändström till revisorssuppleanter. 
 
§ 28. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 
Stämman beslutade att välja om Jöran Fagerlund till ordförande för valberedningen samt 
Jonathan Askesjö och Lillemor Setting till övriga ledamöter. 
 
§ 29. Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter 
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse erforderligt antal ombud till Riksidrottsmötet. 
 
§ 30. Mötets avslutande 
Mötesordförande Erik Åsbrink förklarade mötet avslutat och tackade stämman för god 
ordning och stämning. 
 
 
 
Vid protokollet 
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Cecilia Nyström   Maria Sjöberg 
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Erik Åsbrink 
Mötesordförande 
 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Anders Pettersson   Virpi Alajarva 
Justerare    Justerare    


