SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets förbundsårsmöte för verksamhetsåret 2001
Tid: Söndagen den 17 mars 2002 kl. 10.25 – 15.00
Plats: Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm

§1.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Erik Åsbrink förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2.

Upprop och fullmaktsgranskning

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 88 klubbar vara representerade med
sammanlagt 134 röster. Efter upprop fastställdes detta röstetal.

§3.

Frågan om mötets behöriga utlysande

Mötet har annonserats i tidningen Svensk idrott och ett utskick har gjorts minst 2 veckor
innan, varför mötet befanns vara behörigt utlyst.

§4.

Val av ordförande för mötet

På valberedningens förslag valdes Walter Rönmark att leda mötet.

§5.

Val av sekreterare för mötet

På valberedningens förslag valdes Daniel Petersson till sekreterare för mötet.

§6.

Val av två justeringsmän samt rösträknare

Till justerare valdes Jan Viklund och André Gullbrand och till rösträknare valdes
Magdalena Sundqvist och Anders Pettersson.

§7.

Godkännande av dagordningen

Mötet beslöt att godkänna dagordningen.
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§8.

Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2001

Förbundsordföranden började med att sammanfatta verksamhetsberättelsen. Till
protokollet noterades att beloppen på sidan 5 under rubriken Ekonomi, underrubriken
Ekonomiskt utfall, var felaktiga men att rätt siffror fanns i Förvaltningsberättelsen på sid.
11 och framåt.
Med denna not beslöt årsmötet att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§9.

Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2001

Förbundsordföranden Erik Åsbrink föredrog förvaltningsberättelsen. Efter föredragningen
beslöt mötet att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§10.

Revisorernas berättelse

Revisorssuppleanten Daniel Petersson föredrog Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen var utan anmärkningar eller avvikelser av något slag.
Mötet beslöt godkänna revisorernas berättelse.

§11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under
sistförflutet räkenskapsår, 01.01.01 – 01.12.31

Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 01.01.01 - 01.12.31.

§12.

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

12a.
Proposition 2002:1 angående stadgeöversyn
Lars Tegelberg föredrog propositionen. Förutom en språklig förändring där man har
anpassat stadgarna efter Riksidrottsförbundets stadgars begreppsanvändning samt en
allmän modernisering av språket fanns det 5 huvudpunkter som berördes.
Efter föredragningen antogs propositionen i sin helhet av årsmötet.
12b.
Proposition 2002:2 angående bildande av en Wushusektion
Owe Stjernström redogjorde för propositionen som efter detta antogs av årsmötet.
12c.
Proposition 2002:3 angående medlemskap i Svenska Budoförbundet
Erik Åsbrink föredrog propositionen. Efter detta följde en lång och saklig debatt. Lars
Tegelberg yrkade efter sitt inlägg på avslag för propositionen. Michael Sjölin yrkade bifall
och ville även att årsmötet skulle ta upp frågan om att byta namn på förbundet.
2

När talarlistan var tom och debatten slut valde årsmötet att gå till omröstning.
Årsmötet beslutade att inte ta upp namnbytesfrågan eftersom den inte var utlyst på
korrekt sätt enligt stadgarna och medlemsföreningarna inte ansågs ha kunnat bevilja
någon fullmakt eller mandat att rösta i föreningens namn.
Mötet beslöt därefter godkänna propositionen så som den förelåg. Beslutet genomfördes
genom acklamation.

§13.

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

Ingen motion hade kommit in till årsmötet.

§14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Cecilia Bröms redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Anders Pettersson yrkade att styrelsen i verksamhetsplanen ser över hur kriterierna skall
se ut för inval av nya klubbar, sektioner, stilar m.m. Förbundsordföranden föreslog
följande formulering som tillägg till punkten 5.1 i verksamhetsplanen:
”Kriterierna för bildande av sektioner och hur gränsdragningarna skall ske mellan olika
sektioner ses över. Förbundsstyrelsens framtida sammansättning ses över.”
Med detta tillägg fastställdes verksamhetsplanen för 2002.

§15.

Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Förbundsstyrelsen föreslog oförändrade avgifter vilket fastställdes.

§16.

Fastställande av eventuella extra avgifter

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

§17.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Förbundsordföranden föredrog budgeten för 2002 som därefter fastställdes.

§18.

Val av ordförande i förbundet

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

§19.

Val av vice ordförande i förbundet

Till vice ordförande i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Cecilia Bröms.
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§20.

Val av kassör i förbundet

Till kassör i förbundet valdes på valberedningens förslag Michael Bergman.

§21.

Val av sekreterare i förbundet

Till sekreterare i förbundet valdes på valberedningens förslag Lotta Berger.

§22.

Val av utbildningsansvarig i förbundet.

Till utbildningsansvarig i förbundet valdes på valberedningens förslag Michael
Söderqvist.

§23.

Val av informationsansvarig i förbundet.

Till informationsansvarig i förbundet valdes på valberedningens förslag Stefan Stenudd.

§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 Emil Gustafsson (nyval)
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
Peter Nilsson kassör
Lolo Heikenskjöld ledamot
Ulf Hjerppe ledamot
Ju-jutsu
Dan Andersson vice ordförande
Gunnar Hoffsten sekreterare
Petra Fluor kassör
Niclas Sjöberg ledamot
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Karate
Michael Bergman kassör
Virpi Alajarva sekreterare
Patrik Svenberg ledamot
Dejan Brajic ledamot
Anders Pettersson ledamot
Jim Berglund ledamot
Mikael Laxrot suppleant
Mats Nylander suppleant
Kendo
Akinori Imamura vice ordf., kendoansvarig
Bo Kjellegård sekreterare
Peter Fredriksson kassör
Bill Wassberg ledamot, iaido
Rolf Radakovits ledamot, jodoansvarig
Jakob Ryngen ledamot, naginataansvarig
Sara Jonasson ledamot, kyudoansvarig
Örjan Hansson suppleant
Wushusektionen kommer under året att bilda en styrelse vars ordförande kommer att ingå
i förbundsstyrelsen.

§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, auktoriserad revisor och Annika
Löfström till ordinarie revisorer. Riksidrottsförbundet kommer att utse ytterligare en
revisor.

§27.

Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor

På valberedningens förslag valdes Michel Forss, auktoriserad revisor och Daniel Peterson
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 till ordförande för valberedningen.
Till övriga ledamöter valdes Susanne Tandler och Christian Lund.
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§29.

Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal
suppleanter

Eftersom det under året inte kommer att hållas något Riksidrottsmöte så valdes inget
ombud.

§30.

Mötets avslutande

Mötesordföranden Walter Rönmark tackade för ett gott möte. Förbundsordförande Erik
Åsbrink tackade även han för visat intresse och tackade även mötesordförande och
mötessekreterare.
Mötet avslutades kl. 15.00.

Vid protokollet
Daniel Petersson
Mötessekreterare
Walter Rönmark
Mötesordförande
Jan Viklund
justerare

André Gullbrand
justerare

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