
 

 

 
Protokoll 

Fört vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsstämma för verksamhetsåret 2007. 
 
Tid: lördagen 15 mars 2008 kl. 14.00 
Plats: Hotell Sheraton Tegelbacksvägen, Stockholm 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Förbundets ordförande Daniel Petersson förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet 
Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 142 klubbar vara representerade med sammanlagt  
200 röster. Röstetalet fastställdes av mötet. 
 
§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Förbundsstämman har i enlighet med vad som krävs i stadgarna utannonserats i tidningen  
Svensk Idrott och på förbundets hemsida i god tid före mötet och utskick med handlingar har  
gjorts till klubbarna två veckor före mötet, varför stämman befanns vara behörigen utlyst. 
 
§ 4. Val av ordförande för mötet 
På valberedningens förslag valdes Leif Larsson till ordförande för stämman. 
 
§ 5. Val av sekreterare för mötet 
På valberedningens förslag valdes Maria Sjöberg till sekreterare för stämman. 
 
§ 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt  
val av två rösträknare 
På valberedningens förslag valdes Liselott Wall och Arnela Hadzisulejmanovic till justeringsmän. 
På valberedningens förslag valdes Jenny Karlsson och Marita Olsson till rösträknare. 
 
§ 7. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes efter tillägg av informationspunkt i verksamhetsberättelsen. 
 
§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelsen för 2007 
Verksamhetsberättelsen godkändes. Information om förbundets kommande omorganisation  
lämnades av Michael Bergman. En tanke är att det ska bli idrottsförbund i stället för sektioner. 
Omorganisationen av förbundet ingår i arbetsplanen för 2008. 
 
§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för 2007 
Förvaltningsberättelsen föredrogs av förbundets kassör Michael Bergman. Det påpekades att  
det är den tryckta versionen som gäller. Förvaltningsberättelsen godkändes. 
 
§ 10. Revisorernas berättelse 
Förbundets revisor Leila Orre föredrog revisorerna berättelse. Revisionsberättelsen var utan 
anmärkning av något slag. Mötet beslöt att lägga revisorerna berättelse till handlingarna.  
Mötet beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och balansräkningen. 



 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning under sistförflutet räkenskapsår 
2007-01-01 ⎯ 2007-12-31 
Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2007-01-01 ⎯ 2007-12-31. 
 
§ 12. Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutes till förbundsmötet 
12: a proposition 2008:1 ang. Revision av förbundet. 
Förbundsstämman beslutade i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  
– att godkänna ändringarna i stadgarna. 
 
Efter information om Svenska MMA Förbundet beslutades 
– att MMA är en idrott som ska tillhöra kampsportsektionen. 
 
§ 13. Motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 7 §, inkommit till Förbundsstyrelsen,  
jämte yttranden från förbundsstyrelsen 
 
13: a Motion 2008:1 ang submission Wrestlings medlemsansökan 
Daniel Petersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen och yrkade på bifall för motionen. 
Stämman beslöt i enlighet med förbundsstyrelsen förslag 

- att bifalla motionen. Stämman hälsade Submission Wrestling välkomna till Förbundet. 
 
13: b Motion 2008:2 ang avgiftsersättning till kyokushinkommittén  
Michael Bergman föredrog förbundsstyrelsen svar på motionen och yrkade på avslag. 
Fredrik Eriksson yrkade på bifall. Efter omröstning beslutade stämman  

- att karatesektionen skall betala tillbaka 39 000 SEK till kyokushinkommittén. 
 

13: c, d Motion 2008:3 och motion 2008:4 ang knockout förbud i förbundets stadgar 
Daniel Petersson föredrog förbundsstyrelsens svar på motionen. 
August Wallén proklamerade för knockout och Jöran Fagerlund var emot knockout. 
Efter omröstning med siffrorna 91 för och 79 mot knockout förbud beslutades 
– att stämman avslog motionen i sin helhet. Förbundets medicinska kommitté ska till nästa 
förbundsstämma utreda frågan ur ett medicinskt perspektiv. De arter inom förbundet som själva önskar 
fortsätta utreda knockoutfrågan uppmuntras att göra detta och ska då få stöd av förbundsstyrelsen. 
 
13:e, l Motion 2008:5 och motion 2008:12 ang. läkarkrav vid LC-tävlingar i kickboxning. 
Petra Fluor föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag. 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13 f Motion 2008:6 ang. bildande av Shorinjikemposektion 
Daniel Petersson föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag med hänvisning till 
kommande omstrukturering av förbundet. 
Peter Hansen, Anders Pettersson och Mike Wall var för motionen och yrkade på bifall. 
Efter votering med siffrorna 46 för avslag och 118 för bifall beslutades (eftersom detta innebär en 
stadgeförändring krävdes 2/3 majoritet för att bifalla motionen) 
 
– att bilda en Shorinjikemposektion. Stämman gratulerade Shorinjikempo som lyckades efter 19 år. 
 
 



 

13: g Motion 2008:7 ang. andra förtroendeuppdrag för presidiet. 
(Med presidiet avses ordförande, vice ordförande och kassör) 
Michael Bergman föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag. 
Efter debatt från Virpi Alajarva som yrkade bifall gick det till omröstning.  
Stämman beslutade med siffrorna 87 för avslag och 45 för bifall  
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13: h Motion 2008-8 ang. tidpunkt för kallelse till förbundsstämman 
Anders Pettersson föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade avslag. 
Jöran Fagerlund yrkade bifall. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag  
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13: i Motion ang. Direktiv till förbundets valberedningar 
Anders Pettersson föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13: j Motion 2008:10 ang. brasiliansk jiu-jiutsus tillhörighet i förbundet 
Emil Gustafsson föredrog styrelsens svar på motionen och yrkade på avslag. 
August Wallén yrkade på bifall. 
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13: k Motion 2008:11 ang. krav på läkarintyg innan tävlingar 
Petra Fluor föredrog styrelsens svar på motionen och konstaterade att det inte fanns något egentligt 
yrkande i skrivelsen. Styrelsens svar blev dock att med yrkar på avslag. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
13: l Motion 2008:12 ang. läkarkrav vid LC tävlingar i kickboxning 
Motionen besvarades under punkt 13: e. 
 
13: m Motion 2008:13 ang. att återgå till att hålla förbundsstämman på söndagar 
Anders Pettersson föredrog styrelsens svar och yrkade på avslag för motionen. 
Jöran Fagerlund var för motionen och yrkade på bifall. 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 
– att avslå motionen i sin helhet. 
 
§ 14 Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 
Verksamhetsplanen godkändes med tillägger 5.9 ”fortsatt arbete med omorganisationen” . 
 
 
§ 15 Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår. 
Beslutades att avgifterna ska förbli oförändrade. 
 
§ 16 Fastsällande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 
Inga extra avgifter fanns att redovisa. 
 



 

§ 17 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Budgeten presenterades av förbundskassör Mikael Bergman.  
Budgeten fastställdes med två förtydliganden: 
1) Karatesektionen skall betala tillbaka 39 000 kr till kampsportsektionen. 
2) Den nybildade Shorinjikemposektionen tilldelas 18 000 kr från karatesektionen. 
 
§ 18 Val av ordförande i Förbundet 
Till ordförande i förbundet valdes på valberedningens förslag Daniel Petersson. 
 
§ 19 Val av vice ordförande i Förbundet 
Till vice ordförande i Förbundet valdes på valberedningens förslag Petra Fluor. 
 
§ 20 Val av kassör i Förbundet 
Efter omröstning mellan Michael Bergman och Fredrik Eriksson valdes med röstsiffrorna  
93-38 Michael Bergman till Förbundets kassör i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 21 Val av utbildningsansvarig i Förbundet 
Till utbildningsansvarig i Förbundet valdes på valberedningens förslag Michael Söderkvist. 
 
§ 22 Val av Informationsansvarig i Förbundet 
Till informationsansvarig i Förbundet valdes på valberedningens förslag Stefan Stenudd. 
 
§ 23 Val av övrig ledamot i Förbundet 
Till övrig ledamot i Förbundet valdes på valberedningens förslag Anders Pettersson. 
 
§ 24 Fastställande av Förbundsstyrelsens övriga ledamöter enligt 4 kap 1 och 2 §: 
a) ordförande i aikidosektionen  Mika Perälä 
b) ordförande i ju-jutsusektionen  Emil Gustafsson 
c) ordförande i kampsportsektionen August Wallén 
d) ordförande i karatesektionen  Urban Andersson 
e) ordförande i kendosektionen  Dan Fujii 
f) ordförande i wushusektionen  Hanna Sillén 
 
§ 25 Fastställande av sektionsstyrelserna, likaledes utsedda enligt 4 kap 1 och 2 §: 
 
Aikido  Manne Hasselros   Kassör 

  Anna Stensland   Sekreterare 
   Mathias Bäck   Ledamot 
   Marie Arvidsson   Ledamot 
   Per-Åke Wilhelmsson  Ledamot 
   Mats Alexandersson  Ledamot 
 
Ju-jutsu  Petra Fluor    Kassör 
   Gunnar Hoffsten   Sekreterare 
   Niclas Sjöberg    Ledamot 
   Cecilia Nyström   Ledamot 
 
 
 



 

Kampsport Sabrina Sedin Roskvist  Kassör 
   Jesper Gunnarsson  Sekreterare 
   Christian Appelt   Bujinkan 
   Rodolfo Goes   Capoeira 
   Lars Magnar Enocksen  Glima 
   Johan Skålberg   FMA 
   Janeth Augustsson  Kickboxning 
   Fredrik Isaksson   Krav Maga 
   Fredrik Gundmack  Kyokushin 
   Jesper Gunnarsson  Shootfighting 
 
Karate  Michael Bergman  Kassör 
   Dejan Brajic   Sekreterare 
   Karin Sökare   Ledamot 
   Anders Pettersson  Ledamot 
   Kristina Ullgren   Suppleant 
   Bangt Zachrisson   Suppleant 
 
Kendo  Nicke Rydgren   Kassör 
   Christian Strandberg  Sekreterare 
   Kirsi Höglund   Naginata 
   Andreas Lundgren  Iaido 
   Mats Wahlqvist   Kendo 
   Peter Hellberg   Jodo 
   Christian Lund   Suppleant 1 
   Leif Sunje    Suppleant 2 
 
Wushu  Luciano Macri   Vice ordförande 

Mattias Lindh   Kassör 
   Olle Bodin    Sekreterare 
   Ebba Lexmark   Ledamot 
   Richard Hellström  Ledamot 
   Petter Sande   Ledmot 
   Peter Brejcka   Suppleant 
   Niklas Borgh   Suppleant 
 
 
§ 26 Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor 
På valberedningens förslag valdes Tomas Forslund, auktoriserad revisor, och  
Leila Orre till ordinarie revisorer. 
 
§ 27 Val av två revisorssuppleanter 
På valberedningens förslag valdes Mikael Fors och Hans Brändström till revisorssuppleanter. 
 
§ 28 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet ledamöter skall 
vara lika fördelat mellan könen 
På valberedningens förslag valdes Jöran Fagerlund till ordförande i valberedningen. 
Till ledamöter valdes på valberedningens förslag Lillemor Setting och Jonathan Askesjö. 
 



 

§ 29 Fråga om val av ombud till Riksidrottsmöte jämte erforderligt antal suppleanter 
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse förbundets ombud till Riksidrottsmötet. 
 
§ 30 Mötets avslutande 
Mötesordförande Leif Larsson förklarade mötet avslutat. Förbundets ordförande Daniel Petersson 
tackade Leif Larsson för hans insats och överlämnade blomma och present. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Maria Sjöberg       Leif Larsson 
Sekreterare        Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Liselott Wall       Arnela Hadzisulejmanovic 
Justerare        Justerare 


