SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets förbundsårsmöte för verksamhetsåret 2000
Tid: Söndagen den 25 mars 2001 kl. 10.20 – 15.30
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

§1.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Erik Åsbrink förklarade mötet öppnat och hälsade alla väl-komna
och inledde med ett kort tal.

§2.

Upprop och fullmaktsgranskning

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 123 klubbar vara representerade med
sammanlagt 173 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 Gunnar Larsson att leda mötet.

§5.

Val av sekreterare för mötet

På valberedningens förslag valdes Ingrid Tinglöf och Daniel Petersson till sekreterare för
mötet.

§6.

Val av två justeringsmän samt rösträknare

Till justerare valdes Anne Savolainen och Leif Sunje och till rösträknare valdes Torbjörn
Bäckman och Ulf Lindqvist.

§7.

Godkännande av dagordningen

Mötet beslöt att godkänna den justerade dagordningen.
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§8.

Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2000

Förbundsordföranden började med att sammanfatta verksamhetsberättelsen.
Mötet beslöt att verksamhetsberättelsen skall kompletteras med följande uppgifter:
Sid. 25 Domare (tillägg)
Tomas Hermander, 2 dan, Växjö
Hans Brändström, 4 dan, Umeå
Sid. 26 Under Sektionsstyrelsen:
Texten ”diagram över Ju-jutsusektionens utveckling från 1970” skall tas bort.
Sid. 27 Tävlingsresultaten sist på sidan 27 avser VM i Köpenhamn, och borde ligga före
Utmärkelser på sidan 26.
Dessa rättelser är noterade i årsmötesprotokollet för Ju-jutsusektionen 2001-03-24.
Sid. 7 Distriktsordföranden, ordförande i Värmlands Budoförbund är Lennart Larsson.
Sid. 9 Bildtext: Lennart Johansson, Iaido istället för Lennart Larsson, aikido.
Sid. 10 Samma som sid. 9.
Sid. 40 Resultat lagtävlingen, första raden:
1. GAK Enighet, Malmö, lag 1.
VM, nionde raden:
Mats Walhqvist
Landslaget, fjärde raden
Jun Yamazaki
Graderingar, tredje raden Jun Yamazaki
Läger, sjunde raden:Kyoshi 7 dan
Sid. 42 Naginata. Styckena 1-5 stryks. Texten skall börja med Arrangemang.
Med dessa kompletteringar beslöts lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9.

Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2000

Kassör Christian Lund redogjorde detaljerat för förvaltningsberättelsen. Mötet beslöt att
lägga denna till handlingarna (bilaga ).

§10.

Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Thomas Forslund föredrog revisionsberättelsen. Noterades att
revisionsberättelsen ej är underskriven av den av Svenska Budoförbundet utsedde
revisorn på grund av sjukdom.
Revisorerna har i sin berättelse anmärkt på att förbundets tidigare vice ordförande
(perioden 2000-01-01--2000-03-26) i strid med gällande regler godkänt utbetalningar för
resor gjorda av förbundets tidigare ordförande (perioden 2000-01-01--2000-03-26).
Revisorerna har dock kommit fram till att man i detta varit oaktsam men inte haft uppsåt
att skada förbundet och att förbundet inte lidit ekonomisk skada. Revisorerna yrkade
därmed på ansvarsfrihet för år 2000.
Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse. (Bilaga ).
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§11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under
sistförflutet räkenskapsår, 00.01.01 – 00.12.31

Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 00.01.01-00.12.31.
Daniel Kraus önskade få till protokollet att han inte deltagit i beslutet.

§12.

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

12a.
Proposition 2001:1 angående gemensam utbildningsplan för Budoförbundet
(bilaga ).
Jöran Fagerlund berättade om arbetet med framställandet av lagda proposition. Mötet
beslöt anta propositionen.
12b.
Proposition 2001:2 angående ökat antal ledamöter i förbundsstyrelsen m.m.
(bilaga ).
Erik Åsbrink redogjorde för propositionen.
Ett avslagsyrkande framlades av Hans Greger.
Daniel Kraus yrkade för avslag på att-sats nr. 5 gällande närvarorätt vid
styrelsesammanträden.
Röstning genomfördes och röstsiffrorna var följande:
De fyra första att-satserna fick följande röstsiffror:
Bifall: 132
Avslag: 34
Den femte att-satsen fick följande röstsiffror:
Bifall: 126
Avslag: 7
Därmed beslöt mötet att godkänna propositionen.
12c.
Proposition 2001:3 om inbetalningsdatum för förbundsavgifterna (bilaga ).
Christian Lund redogjorde för syftet med propositionen.
Mötet beslöt godkänna propositionen.

§13.

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

13a.
Motion 2001:1 angående namnbyte till Svenska Kampsportsförbundet, från Nässjö
Kampsport (bilaga ).
Motionären önskade dra tillbaka motionen, men eftersom han inte var närvarande och
kunde föra sin talan bestämdes det att man för ordningens skull skulle rösta ändå och
mötet beslöt att ge motionen avslag.
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13b.
Motion 2001:2 angående Stipendium "Årets budoka" (bilaga ).
Motionären, Svenska Budoförbundets Kendosektions ordförande Lars Tegelberg, föredrog
motionen.
Mötet beslöt bifalla motionen.
13c.
Motion 2001:3 angående ny organisationsform. m.m. från Boo Sportklubb
Karatedo (bilaga )
Efter en stundom livlig diskussion beslöt motionären Daniel Kraus att dra tillbaka
motionen.
Aikidons ordförande Jöran Fagerlund samt Kendos ordförande Lars Tegelberg bad om
ursäkt för att motionen inte behandlats på sektionsårsmötena.
Mötesordföranden yrkade att mötet trots avslaget skulle ställa sig bakom 3:e och 4:e attsatsen i styrelsens förslag till yrkande. Mötet gav bifall till detta.
13d.
Motion 2001:4 angående bättre dagordning från Aikidosektionens styrelse
(bilaga ).
Mötet beslöt i enlighet med styrelsens yttrande att bifalla motionen.
13e.
Motion 2001:5 angående ökat deltagande i årsmötets arbete från Aikidosektionens
styrelse (bilaga ).
Mötet beslöt ge styrelsens yttrande om motionen bifall.

§14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Cecilia Bröms redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan (bilaga ).
Daniel Kraus yrkade att "Förbundets organisation ska ses över i syfte att utveckla SBF:s
organisation, stärka budogrenarnas identitet och bibehålla den särart som budo utifrån det
kulturhistoriska perspektivet utgör. Styrelsen skall starta en bred dialog med sektionerna,
distrikten och medlemsföreningarna. Styrelsen skall fortsätta informera om det pågående
utvecklingsarbete. Styrelsen skall i god tid för årsmötet att informera om översynsarbetets
resultat".
Yrkande från Daniel Peterson att stryka avsnittet avseende ett medlemsregister från
verksamhetsplanen.
Mötet beslöt att bifalla de båda yrkandena och att godkänna den reviderade
verksamhetsplanen från vilken stycket om medlemsregister strykets.

§15.

Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Oförändrade avgifter.
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§16.

Fastställande av eventuella extra avgifter

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

§17.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Christian Lund redogjorde för styrelsens förslag till budget, vilken godkändes (bilaga ).

§18.

Val av ordförande i förbundet

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

§19.

Val av vice ordförande i förbundet

Till vice ordförande i förbundet valdes på valberedningens förslag Cecilia Bröms (nyval).

§20.

Val av kassör i förbundet

Till kassör i förbundet valdes valberedningens förslag Christian Lund (omval).

§21.

Val av sekreterare i förbundet

Till sekreterare i förbundet valdes valberedningens förslag Kerstin Amnert (nyval).

§22.

Val av utbildningsansvarig i förbundet.

Till informationsansvarig i förbundet valdes valberedningens förslag Michael Söderqvist
(ny post).

§23.

Val av informationsansvarig i förbundet.

Till informationsansvarig i förbundet valdes valberedningens förslag Stefan Stenudd (ny
post).

§24.

Fastställande av förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt §27 och §28

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

§25.

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

Aikido
Kerstin Fredbäck sekreterare omval
Peter Nilsson kassör nyval
Sture Nöjd ledamot nyval
Lollo Heijkenskiöld ledamot nyval
Ju-jutsu
Bertil Bergdahl vice ordförande omval
Pernilla Andréasson sekreterare nyval
Emil Gustafsson kassör nyval
Carlos Romero ledamot nyval
Karate
Michael Bergman vice ordförande, kassör nyval
Patrik Svenberg sekreterare nyval
Håkan Nygren ledamot nyval
Dejan Brajic ledamot omval
Anders Pettersson ledamot nyval
Bengt Sundström ledamot omval
Mikael Laxrot suppleant nyval
Larry Jonsson suppleant nyval
Kendo
Bo Kjellegård sekreterare nyval
Jennie Brolin kassör omval
Joe A. Imamura ledamot, kendoansvarig omval
Rolf Radakovits ledamot, jodoansvarig omval
Leif Sunje ledamot, iaidoansvarig omval
Jakob Ryngen ledamot, naginataansvarig nyval
Alenca Olsson suppleant, webmaster omval
Sara Jonasson suppleant, kyudoansvarig nyval

§26.

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
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Annika Löfström (nyval) till ordinarie revisorer. RF kommer att utse ytterligare en revisor.

§27.

Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag valdes Michel Forss (nyval), auktoriserad revisor och Daniel
Peterson (nyval) till revisorssuppleanter.

§28.

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

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

§29.

Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal
suppleanter

Mötet beslöt att hänskjuta till förbundsstyrelsen att utse ombud.

§30.

Mötets avslutande

Mötesordföranden Gunnar Larsson höll ett kort tal där han tackade för ett gott möte.
Förbundsordförande Erik Åsbrink höll även han ett kort tal och passade på att tacka
Manfred Scheer som i många år tjänstgjort som av förbundet utsedd revisor. Ordförande
tackade även mötesordförande och mötessekreterare.
Mötet avslutades kl. 15.30.

Vid protokollet
Ingrid Tinglöf
mötessekreterare

Daniel Petersson
mötessekreterare

Gunnar Larsson
mötesordförande
Anne Savolainen
justerare

Leif Sunje
justerare

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