SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets förbundsårsmöte för verksamhetsåret
1998/1999.
Tid: Söndagen den 26 mars 2000 kl. 10:20 - 19:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

§1

Mötets öppnande

Förbundsordförande Paul G. Höglund förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna
och inledde därefter med ett kort tal där han bl.a. berörde att Svenska Budoförbundet i år
fyller 40 år.

§2

Upprop och fullmaktsgranskning

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 133 klubbar vara representerade med
sammanlagt 180 röster. Efter upprop fastställdes detta röstetal.

§3

Frågan om mötets behöriga utlysande

Mötet befanns vara behörigt utlyst.

§4

Val av ordförande för mötet

På valberedningens förslag valdes Lars Liljegren att leda mötet.

§5

Val av sekreterare för mötet

På valberedningens förslag valdes Ingrid Tinglöf till sekreterare för mötet.

§6

Val av två justeringsmän samt rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Edo Strajerer och Jöran Fagerlund.

§7

Godkännande av dagordningen

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.
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§8

Föredragande av verksamhetsberättelsen för 1998/1999

Mötet beslöt att verksamhetsberättelsen skall kompletteras med följande uppgifter:
Omslaget: verksamhetsåret skall vara 1998/1999 istället för 2000.
s. 5 Representation RF-stämman i Malmö hölls den 28-30 maj 1999.
s. 6 Internationella uppdrag Anders Bergström är kassör i Nordiska Ju-jutsu Förbundet. s.
15 S:a rörelsekostnader rätt summa för 1998/1999 skall vara: 5.700.567:s. 17 Aikidosektionen Rätt sammanställning skall vara enligt bilaga 4.
Med dessa kompletteringar beslöts lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Mötet
beslöt bifalla yrkande om att den lista med utdrag ur protokoll Daniel Kraus hänvisat till i
sin redovisning biläggs protokollet (bilaga ).

§9

Föredragande av förvaltningsberättelse för 1998/1999

Mötet beslöt bifalla yrkande om att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte genomföra
en mer pedagogisk redovisning.
Mötet beslöt bifalla yrkande om att medel inte bör lånas ut till privatpersoner.
Mötet beslöt att med dessa noteringar lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§10

Revisorernas berättelse

Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. (bilaga ).

§11

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under
sistförflutet räkenskapsår, 98.07.01 - 99.12.31

Röstlängden justerades och kom att bli 199 klubbar med sammanlagt 163 röster. Årsmötet
betraktade vid sitt ställningstagande frågan om röstlängden som en del i sitt beslut. Mötet
beslöt bifalla yrkande om att styrelsen skall verkställa en utredning föra att genomlysa allt
som hänt i försöket att förändra röstlängdens utseende inför årsmötet 2000-03-26. Mötet
beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 98.07.01 - 99.12.31. Mötet uttalade sitt missnöje med styrelsens arbete
under det gångna verksamhetsåret.

§12

Val av ordförande i förbundet

Till ordförande i förbundet valdes på valberedningens förslag enhälligt Erik Åsbrink.

§13

Val av vice ordförande i förbundet

Till vice ordförande i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Paul G Höglund
med 82 röster mot Kerstin Amnerth som fick 68 röster.
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§14

Val av kassör i förbundet

Till kassör i förbundet valdes Christian Lund med 107 röster mot Daniel Kraus som fick 36
röster. Valberedningen valde att inte presentera något förslag.

§15

Val av sekreterare i förbundet

Till sekreterare i förbundet valdes valberedningens förslag Cecilia Bröms.

§16

Fastställande av förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt 4 kap 1 och
2§

Efter beslut på respektive sektionsårsmöte fastställde årsmötet att följande
sektionsordföranden ingår i förbundsstyrelsen till nästkommande årsmöte:
Ordförande aikido Jöran Fagerlund nyval
Ordförande ju-jutsu Lars Ståhlnacke omval
Ordförande karate Owe Stjernström omval
Ordförande kendo Lars Tegelberg nyval

§17

Fastställande av sektionssstyrelserna, likaledes utsedda enligt 4 kap 1 och
2§

Aikido:
Kerstin Fredbäck sekreterare nyval
Knut Sturildsson kassör nyval
Ju-jutsu:
Bertil Bergdahl vice ordförande omval
Ola Johansson sekreterare omval
Magdalena Sandblom kassör nyval
Irene Brändström ledamot nyval
Karate:
Sten Mortensen sekreterare nyval
Michael Bergman kassör nyval
Dejan Brajic ledamot nyval
Fredrik Eriksson ledamot nyval
Mikael Laxrot ledamot nyval
Bengt Sundström ledamot omval
Larry Johnsson suppleant nyval
Patrik Svenberg suppleant omval
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Kendo:
Anette Persson sekreterare omval
Jennie Brolin kassör nyval
Joe Imamura ledamot omval
Rolf Radakovits ledamot omval
Leif Sunje ledamot nyval
Alenca Olsson suppleant nyval
Jakob Ryngen suppleant nyval
Lars-Åke Smith suppleant omval

§18

Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Ytterligare
en revisor utses av RF enligt 5 kap 1§

På valberedningens förslag valdes Thomas Forslund (omval), auktoriserad revisor och
Manfred Scheer (omval) till ordinarie revisorer. RF kommer att utse ytterligare en revisor.

§19

Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad

På valberedningens förslag valdes Eva Nordström (omval), auktoriserad revisor och Kent
Olsson (omval) till revisorssuppleanter.

§20

Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen

Mötet beslöt att välja Iréne Brändström (nyval) till sammankallande för valberedningen.
Till övriga ledamöter valdes Susanne Tander (omval) och Gunnar Hoffsten (nyval).

§21

Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal
suppleanter

Mötet beslöt att hänskjuta till förbundsstyrelsen att utse ombud.

§22

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

Motion från Sydöstra Sveriges Budoförbund (bilaga 3) angående dokumentation av
verksamheten. Årsmötet beslöt uppmana styrelsen att i verksamhetsberättelsen på ett
tydligt sätt redovisa hur verksamhetsplanen har genomförts.
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§23

Behandling av ärenden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till
förbundsmötet (propositioner)

Ingen proposition förelåg.

§24

Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Oförändrade avgifter.

§25

Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår

Årsmötet krävde att till nästa årsmöte skall budget och verksamhetsplan utsändas i god
tid så att klubbarna kan ta ställning till om dessa är rimliga. Årsmötet beslöt att uppdra åt
den nya styrelsen att framta en verksamhetsplan som skall godkännas av
sektionsstyrelserna. Punkter från 1998/1999 års verksamhetsplan och som ej genomförts
skall överföras till nästa års verksamhetsplan. Styrelsen bör överväga en arbetsfördelning
som markerar rollen som informationsansvarig.

§26

Fastställande av eventuella extra avgifter

Kendo: Oförändrad sektionsavgift 100 kr per medlem och år inklusive försäkringspremie.

§27

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Styrelsen fick även i uppdrag att snarast arbeta fram en budget som harmonierar med
arbetsplanen.

§28

Mötets avslutande

Den nyvalde förbundsordföranden, Erik Åsbrink höll ett kort tal.
Mötet avslutades kl. 19:00.

Vid protokollet
Ingrid Tinglöf

Mötesordförande
Lars Liljegren

Justeringsman
Jöran Fagerlund

Justeringsman
Edo Stajerer

(Förlaga till denna PDF, skapad 2016, är protokollet i en html-textversion.)
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