Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Protokoll fört vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets
förbundsstämma för verksamhetsåret 2003
Tid: lördagen den 20 mars 2004 kl. 14.15 – 16.40
Plats: Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

§ 1.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Erik Åsbrink förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Upprop och fullmaktsgranskning

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 79 klubbar vara representerade med
sammanlagt 113 röster. Röstetalet fastställdes av mötet.

§ 3.

Frågan om mötets behöriga utlysande

Förbundsstämman har annonserats i tidningen Svensk Idrott och 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 Ulf Lönnkvist 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 Jadranka Plese och Samuel Trygger.

§ 7.

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.
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§ 8.

Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2003

Förbundsordföranden hade i sitt anförande före stämman i stora drag redogjort för årets
verksamhet. Mötesordföranden gick igenom stycke för stycke i verksamhetsberättelsen för
att stämman skulle få chansen att yttra sig.
Jöran Fagerlund önskade att Aikidosektionens del i verksamhetsberättelsen kompletteras
med att Kai Löfgren, Iyasaka Aikidoklubb, graderat till 2 dan och att Joakim Kautto,
Aikido Sedokan Växjö, graderat till 1 dan. Stefan Lagerström stavar sitt namn Lagström
och Mikael Perälä heter Mika Perälä.
Kendosektionen hade också en del att ändra i sin del av verksamhetsberättelsen:
• sidan 43, första kolumnen, rubrik "Kendo", underrubrik "Landslaget": "Isak
Jarnebring" ska ändras till "Isak Jarlebring"
• sidan 44, första kolumnen, underrubrik "Övriga läger och tävlingar" under 21-23
november: "...gjorde 23 tjejer från Sverige och Finland." ska ändras till "...gjorde ca
50 tjejer från Sverige och Finland."
• samma ställe raden under: "...8-9 december - Stockholm Kendo Open..." ska ändras
till "...8-9 november - Stockholm Kendo Open..."
• sidan 47, första kolumnen, längst ner under rubriken "B-klassen": "3. Jim
Holmström, Upsala..." ska ändras till "3. Jim Holmström, Uppsala..."
Med dessa noter beslöt stämman att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§ 9.

Föredragande av förvaltningsberättelse för år 2003

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, 2003-01-01—2003-12-31

Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2003-01-01—2003-12-31.
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§ 12.

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

a)
Proposition 2004:1 angående tydligare kriterier för inval/uteslutning av föreningar
Förbundsordförande Erik Åsbrink föredrog proposition för stämman.
Stig Forsberg begärde ordet och hade ett kort anförande om situationen med Svenska
Karateförbundet och Aktiv Ungdom. Stig konstaterade också att det inom Stockholms
Budo & Kampsportsförbund fanns föreningar med 3-5 medlemmar och han önskade också
att RF hjälper till med att tvinga de föreningar som fortfarande är med i Svenska
Gymnastikförbundet och som håller på med Budo och/eller kampsport att byta
förbundstillhörighet till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
En person yrkade på avslag och votering begärdes. Voteringen genomfördes genom
acklamation och propositionen ansågs ha bifallits.

§ 13.

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen

a)
Motion 2004:1 angående förändring av 1§ för ökad säkerhet för de tävlande.
Michael Söderqvist föredrog förbundsstyrelsen yttrande om motionen och yrkade på
avslag, men med tillägget att förbundets medicinska kommitté får i uppgift att se över
frågan.
En person yrkade på bifall för motionen och votering begärdes. Rösträknarna meddelade
stämman att det fanns 43 röster för bifallande av motionen och 58 röster för att avslå
motionen.
Motionen beslöts därmed som avslagen.
b—f) Motion 2004:2--6 angående inval av nya stilar i förbundet
Mötesordföranden föreslog att alla inval av nya stilar skulle ske sammantaget och
stämman godkände detta.
Erik Åsbrink föredrog förbundsstyrelsen yttrande om motionen och yrkade på bifall för
motion 2004:2 (Filipino Martial Arts) och avslag för motion 2004:3--6 (Shootfighting,
Thaiboxning, Savate och Krav Maga).
Inga andra yrkanden framkom och stämman fattade beslut i frågan enligt
förbundsordförandens yrkan.
Filipino Martial Arts representant Michael Marlow hälsades välkommen till förbundet och
tackade med ett kort anförande.
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g)
Motion 2004:7 angående bildande av Shorinjikemposektion
Kristina Nilsson föredrog förbundsstyrelsen yttrande om motionen och yrkade på avslag.
Pontus Haglund och Anders Pettersson begärde gemensamt ordet och framförde i ett
anförande sina argument för motionen och yrkade på bifall.
Tamas Weber yrkade på bifall med hänvisning till att detta är praxis i andra länder.
Erik Åsbrink bemötte Anders och Pontus anförande och lovade en översyn av förbundets
organisation samt yrkade ånyo på avslag.
Mötesordföranden föreslog en votering eftersom det var svårt att avgöra om motionen
bifölls eller inte. Rösträknarna meddelade stämman att det fanns 48 röster för bifallande
av motionen och 41 röster för att avslå motionen.
Motionen beslöts därmed som bifallen.
h)
Motion 2004:8 angående namnändring på Stora Grabbars Märke
Kristina Nilsson föredrog förbundsstyrelsen yttrande om motionen och yrkade på avslag.
Styrelsens förslag är att ha två namn på utmärkelsen: ”Stora Grabbars märke” och ”Stora
Tjejers märke”.
Stig Forsberg begärde ordet och menade att det redan i dag fanns tjejer som fått
utmärkelsen ”Stora Grabbars märke” och att man skulle fråga om deras åsikt. Stig menade
också att ”grabbar” i detta fall är att betrakta som könsneutralt.
Stefan Stenudd anförde att styrelsen redan fattat ett beslut i sitt yttrande om motionen och
att styrelsens förslag till namn skall vara ”Stora Grabbars och Tjejers Märke”.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och namnet på utmärkelsen är numera ”Stora
Grabbars och Tjejers Märke”.
g)
Motion 2004:7 angående bildande av Shorinjikemposektion
Det hade konstaterats att för att motionen skulle få bifall så krävdes det enligt förbundets
stadgar 2/3 majoritet eftersom det rörde sig om en ändring av stadgarna, och med
röstetalen 48 för motionen och 41 röster emot så var det inte den kvalificerade majoritet
som krävdes.
Pontus Haglund begärde ordet och önskade att årsmötet kunde se förbi detta, se till syftet
med motionen och låta den majoritet på stämman som bifallit motionen få rätt.
Stefan Stenudd menade att bildandet av en ny sektion skall fattas av en överväldigande
majoritet.
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Stämman beslutade att göra om omröstningen av motionen och rösträknarna meddelade
att det fanns 44 röster för bifallande av motionen och 41 röster för att avslå motionen.
Mötesordföranden konstaterade att motionen inte fått bifall med tillräckligt antal röster
och motionen avslogs.

§ 14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

Stefan Stenudd redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Gustav Westerlund från Stockholms Budo & Kampsportsförbund föreslog att styrelsen
under året tar fram en policy för hur förbundet skall förhålla sig till extrem-kampsporter
och yrkade på ett tillägg i verksamhetsplanen: ”3.6 Policy om extrem-kampsporter”.
Stefan Stenudd menade att det var en redan diger verksamhetsplan och det var inte säkert
att man skulle hinna med allt under året.
Urban Aldenklint tyckte inte att man skulle föregripa regeringens kampsportsutredning
och vänta med att ta fram en policy till dess att utredningen var klar och beslut i den
frågan fattats.
Förbundsstyrelsen och Gustav kom till slut fram till ett gemensamt förslag: ”1.4 Förbundet
skall se över sitt förhållningssätt till andra kampsporter”.
Med detta godkände stämman verksamhetsplanen för 2004.

§ 15.

Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår

Förbundskassören Michael Bergman anförde att styrelsen föreslår en oförändrad avgift på
71 kr vilket fastställdes av stämman.

§ 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 2004 som därefter fastställdes.
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§ 18.

Val av ordförande i förbundet

Till ordförande i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Erik Åsbrink.

§ 19.

Val av vice ordförande i förbundet

Till vice ordförande i förbundet valdes på valberedningens förslag Leila Orre.

§ 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 omvaldes på valberedningens förslag Kristina Nilsson.

§ 24.

Fastställande av förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt § 27 och § 28

Efter beslut på respektive sektionsårsmöte fastställde årsmötet att följande
sektionsordförande ingår i förbundsstyrelsen till nästkommande årsmöte:
a) ordförande i aikidosektionen, Jöran Fagerlund
b) ordförande i ju-jutsusektionen, Emil Gustafsson
c) ordförande i kampsportssektionen, Michael Sjölin
d) ordförande i karatesektionen, Owe Stjernström
e) ordförande i kendosektionen, Leif Sunje
f) ordförande i wushusektionen, Patrik Svenberg

§ 25.

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

Aikido
Kerstin Fredbäck sekreterare
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Magnus Bäcklund kassör
Mikael Sjögren ledamot
Niklas Risberg ledamot
Ju-jutsu
Dan Andersson vice ordförande
Gunnar Hoffsten sekreterare
Petra Fluor kassör
Niclas Sjöberg ledamot
Kampsport
Tereze Lindberg sekreterare
Sabrina Sedin kassör
Janeth Augustsson ledamot
Peter Rosengren 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
Henric Malm kassör
Mari Bacquin kendoansvarig
Vakant iaidoansvarig
Rolf Radakovits jodoansvarig
Jakob Ryngen naginataansvarig
Roger Persson kyudoansvarig
Anders Pettersson suppleant
Wushu
Hans Järling sekreterare
Johan Wehlin kassör
Luciano Macri vice ordförande
Li Min Hua ledamot
Yanji Wang ledamot
Roger Engmalm ledamot
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Andreas Beskow suppleant
Morris Lahdo 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

Förbundsordföranden föreslog att valberedningen skulle väljas om på grund av deras
goda arbete. Stämman beslutade att välja Iréne Brändström till ordförande för
valberedningen och Susanne Tandler och Christian Lund till övriga ledamöter.

§ 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

Förbundsordförande Erik Åsbrink höll ett kort avslutningsanförande.
Avgående vice ordföranden Cecilia Bröms avtackades för sina insatser i förbundsstyrelsen.
Mötesordföranden Ulf Lönnkvist och mötessekreteraren Daniel Petersson tackades för
sina insatser samt även Javier Escalante och Marija Fischer från kansliet för deras arbete.
Slutligen tackade förbundsordföranden deltagarna i förbundsstämman för sitt deltagande.
Med detta förklarades förbundsstämman för avslutad.
Mötet avslutades kl. 16.40.
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Vid protokollet
Mötessekreterare: Daniel Petersson
Mötesordförande: Ulf Lönnkvist
justerare: Samuel Trygger, Jadranka Plese

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