SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets förbundsstämma för verksamhetsåret 2002
Tid: Lördagen den 22 mars 2003 kl. 14.10 - 17.20
Plats: Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

§1.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Erik Åsbrink förklarade mötet öppnat med ett kort anförande och
hälsade de speciellt inbjudna gästerna välkomna: Mona Sahlin, idrottsminister, Hans
Hellquist, medlem i Riksidrottsstyrelsen, Christer Pallin, Chefsjurist Riksidrottsförbundet,
Björn Åkesson och Ferenc Böö, Svenska Taekwondoförbundet, m.fl.

§2.

Upprop och fullmaktsgranskning

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 110 klubbar vara representerade med
sammanlagt 151 röster. Röstetalet fastställdes av mötet.

§3.

Frågan om mötets behöriga utlysande

Förbundsstämman har annonserats på förbundets hemsida i god tid innan mötet samt att
utskick med handlingar har gjorts till klubbarna minst 2 veckor före mötet, varför
stämman befanns vara behörigt utlyst.

§4.

Val av ordförande för mötet

På valberedningens förslag valdes Hans Hellquist 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 tillika rösträknare valdes Cecilia Nyström och Anders Pettersson.
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§7.

Godkännande av dagordningen

Daniel Kraus yrkade att punkten 13 behandlades före punkten 12:b. Mötet beviljade Kraus
yrkan och beslöt att godkänna dagordningen med denna ändring.

§8.

Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2002

Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog verksamhetsberättelsen.
I Ju-Jutsuns verksamhetsberättelse hade avsnittet om sektionens domarverksamhet
förkommit innan verksamhetsberättelsen gick i tryck och kompletterades under mötet
enligt bilaga 1.
Med denna not beslöt mötet att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§9.

Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2002

Förbundskassören Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen. Efter
föredragningen beslöt mötet att godkänna förvaltningsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§10.

Revisorernas berättelse

Förbundets revisor Annika Löfström 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, 2002.01.01 - 2002.12.31

Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002.01.01 - 2002.12.31.

§12.

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

12a.
Proposition 2003:1 angående Vision 2007
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog proposition Vision 2007.
Efter föredragningen antogs propositionen i sin helhet av mötet.

§13.

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

Daniel Kraus föredrog den motion som inkommit från Boo Sportklubb och yrkade på
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bifall.
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog styrelsens yttrande över motionen och yrkade
på avslag.
Mötet beslutade att avslå motionen. Beslutet fattades genom acklamation.

§12.

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

12b.
Proposition 2003:2 angående inval av nya kampsporter till Svenska
Budoförbundet
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade på
bifall för inval av Capoeira samt Kickboxning och avslag för Thaiboxning. Vidare yrkade
förbundsordföranden på bifall för bildandet av en ny kampsportssektion.
Daniel Kraus gjorde ett inlägg och yrkade på avslag för hela propositionen.
Även Stig Forsberg gjorde ett inlägg och yrkade även han på att propositionen skulle
avslås i alla delar.
Yanji Wang begärde ordet och talade om vikten av att samarbeta. Inga yrkanden kom från
Yanji Wang.
När mötet var redo att gå till beslut begärde Daniel Kraus votering. Resultatet av
voteringen blev:
93 röster för att Capoeira ingår i förbundet
104 röster för att Kickboxning ingår i förbundet
108 röster mot att Thaiboxning ingår i förbundet
143 röster för att förbundet bildar en kampsportssektion
Efter voteringen hälsade förbundsordföranden dom nya idrotterna välkomna till
förbundet vars respektive representanter tackade med ett kort tal.
12c.
Proposition 2003:3 angående namnändring till Svenska Budo- och
Kampsportförbundet
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog propositionen.
Vid voteringen räknades 132 röster för förslaget att byta namn till Svenska Budo- och
Kampsportförbundet.
Efter voteringen begärde Stig Forsberg ordet och önskade få följande rader till protokollet:
"Jag känner inte längre någon heder att vara hedersledamot i ett förbund där reglerna
tillåter att man får sparka varandra medvetslösa. Jag avsäger mig därför med omedelbar
verkan mitt hedersledamotskap i förbundet."
12d.
Proposition 2003:4 angående ändrad sammansättning av Förbundsstyrelsen
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog propositionen som bifölls utan debatt genom
acklamation.
12e.

Proposition 2003:5 angående förlängd motionstid till Förbunds- och
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sektionsstämmorna
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog propositionen som även denna bifölls utan
debatt genom acklamation.
Förbundsordföranden gjorde mötet uppmärksam på att styrelsens propositioner inte
innehöll förslag om att ändra förbundets stadgar kap 3 § 8 första stycket om att ändra
antalet närvarande ledamöter från minst fem till minst sex för att styrelsen skall vara
beslutsmässig. Ändringen finns emellertid med i den sammanställning av
stadgeändringar som bilagts kallelsen till förbundsstämman varför årsmötet kunde
godkänna även denna ändring.
12f.
Proposition 2003:6 angående inrättande av Juridisk Nämnd
Förbundets styrelseledamot Lars Tegelberg föredrog propositionen som bifölls enhälligt
genom acklamation.
12g.
Proposition 2003:7 angående övergång till ny förening
Förbundskassören Michael Bergman föredrog propositionen som även denna bifölls
enhälligt genom acklamation.
12h.
Proposition 2003:8 angående ändringar och tillägg i förbundsstadgarna rörande
Budodistriktsförbunden
Förbundets generalsekreterare Javier Escalante föredrog propositionen som bifölls
enhälligt genom acklamation.
12i.
Proposition 2003:9 angående namnändring av stipendiet Årets Budoutövare till
Årets Idrottsprestation
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog propositionen som bifölls enhälligt genom
acklamation.

§14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Förbundsordförande Erik Åsbrink redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Med detta tillägg fastställdes verksamhetsplanen för 2003.

§15.

Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog proposition 2003:10 och yrkade på bifall för
denna.
Efter en stunds debatt med inlägg från Stig Forsberg, Leif Almö, Erik Åsbrink, Lennart
Collan, Tamas Weber, Wilhelm Bilhöfer och Urban Aldenklint så drog mötesordföranden
streck i debatten.
Avslagsyrkanden fanns från Stig Forsberg och Leif Almö.
Bifallsyrkanden fanns från, förutom förbundsordföranden, Tamas Weber.
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Votering begärdes och efter rösträkning konstaterades att styrelsens förslag om höjd avgift
vunnit med 84 röster.

§16.

Fastställande av eventuella extra avgifter

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

§17.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

Förbundskassören Michael Bergman föredrog budgeten för 2003 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.

§20.

Val av kassör i förbundet

Till kassör i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Michael Bergman.

§21.

Val av utbildningsansvarig i förbundet

Till utbildningsansvarig i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Michael
Söderqvist.

§22.

Val av informationsansvarig i förbundet.

Till informationsansvarig i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Stefan
Stenudd.

§23.

Val av övrig ledamot i förbundet.

Till övrig ledamot i förbundet valdes på valberedningens förslag Kristina Nilsson.

§24.

Fastställande av förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt §27 och §28

Efter beslut på respektive sektionsårsmöte fastställde årsmötet att följande
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sektionsordföranden ingår i förbundsstyrelsen till nästkommande årsmöte:
Ordförande aikido Jöran Fagerlund (omval)
Ordförande ju-jutsu Emil Gustafsson (omval)
Ordförande karate Owe Stjernström (omval)
Ordförande kendo Leif Sunje (nyval)
Ordförande wushu Patrik Svenberg (omval)

§25.

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

Aikido
Kerstin Fredbäck sekreterare
Magnus Bäcklund kassör
Mikael Sjögren ledamot
Mika Peräla ledamot
Ju-jutsu
Dan Andersson vice ordförande
Gunnar Hoffsten sekreterare
Petra Fluor kassör
Niclas Sjöberg ledamot
Karate
Virpi Alajarva sekreterare
Michael Bergman kassör
Dejan Brajic ledamot
Anders Pettersson ledamot
Jim Berglund ledamot
Mats Nylander ledamot
Ulf Karlsson suppleant
Nadereh Poorkhalkali suppleant
Kendo
Samuel Trygger sekreterare
Bo Kjellegård kassör
Mari Bacquin kendoansvarig
Leif Hermansson iaidoansvarig
Rolf Radakovits jodoansvarig
Jakob Ryngen naginataansvarig
Sara Jonasson kyudoansvarig
Valery Lazarev suppleant, webbansvarig
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Wushu
Michael Sjölin sekreterare
Johan Wehlin kassör
Li Min Hua ledamot
Moris Lahdo ledamot
Roger Engmalm ledamot
Luciano Macri ledamot
Hans Jährling suppleant
Wang Ge suppleant
Dessa styrelser fastställdes av årsmötet

§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 beslutade att välja Iréne Brändström till ordförande för valberedningen. Till övriga
ledamöter valdes Susanne Tandler och Christian Lund.

§29.

Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal
suppleanter

Mötet uppdrog åt styrelsen att utse erforderligt antal ombud till Riksidrottsmötet.

§30.

Mötets avslutande

Mötesordföranden Hans Hellquist tackade för ett gott möte.
Förbundsordförande Erik Åsbrink höll ett kort avslutningsanförande.
Förbundsordföranden tackade Stig Forsberg och beklagade att han avgått som
hedersledamot. Mötet framförde sitt gemensamma tack med en varm applåd.
Avgående Kendoordföranden Lars Tegelberg avtackades för sina insatser inom såväl
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Kendo som i förbundsstyrelsen.
Mötesordföranden Hans Hellquist och mötessekreteraren Daniel Petersson tackades för
sina insatser samt även Javier Escalante och Cynthia Lo från kansliet för deras arbete.
Slutligen tackade förbundsordföranden deltagarna i förbundsstämman för sitt deltagande
och för att mötet kunnat genomföras med ordning och reda.
Med detta förklarade förbundsordföranden 2003 år förbundsstämma för avslutad.
Mötet avslutades kl. 17.20.

Vid protokollet:
Mötessekreterare: Daniel Petersson
Mötesordförande: Hans Hellquist
Justerare: Cecilia Nyström och Anders Pettersson

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