
 
  

Protokoll 
 

 
Fört vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets förbundsstämma för verksamhetsåret 2014. 
 
Tid: lördagen den 28 mars 2015 kl. 14.00 – 17.00 
Plats: World Trade Center, Kungsbron, Stockholm 
 
 
 
§ 1.  Stämmans öppnande 
Förbundets ordförande Stefan Stenudd förklarade stämman öppnad. 
 
 
§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning  
Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 93 klubbar vara representerade med 
sammanlagt 147 röster. Röstetalet fastställdes av stämman. 
 
 
§ 3. Frågan om stämmans behöriga utlysande 
Förbundsstämman har i enlighet med vad som krävs i stadgarna utannonserats på 
förbundets hemsida i stadgeenlig tid före stämman, varför stämman befanns vara behörigen 
utlyst. 
 
 
§ 4. Val av ordförande för stämman 
På valberedningens förslag valdes Erik Åsbrink till ordförande på stämman. 
 
 
§ 5. Val av sekreterare för stämman 
På valberedningens förslag valdes Cecilia Nyström till sekreterare för stämman. 
 
 
§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 
Stämman valde Virpi Alajarva och Peter Thorvald till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
 
§ 7. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 



 
§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2014 
Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes. 
 
 
§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för år 2014 
Förbundsordförande Stefan Stenudd föredrog förvaltningsberättelsen.  
Förbundsledamot Daniel Norrgård informerade stämman att han inte kommer att 
underteckna förvaltningsberättelsen på grund av otydlighet i vad för regler som gäller för 
redovisning mellan ett underförbund och förbundet. 
Förbundsordförande Stefan Stenudd nämnde därvid att det i god tid före stämman förelåg 
en förvaltningsberättelse, som alla styrelseledamöter hade undertecknat. Dagen före 
stämman begärde förbundsledamoten Daniel Norrgård att två ändringar skulle göras, en 
önskan som också tillgodosågs. Därefter vägrade dock Daniel Norrgård att underteckna den 
reviderade förvaltningsberättelsen.  
Efter diskussion yrkade Per-Ola Olsson att förbundet gör en utredning om den ekonomiska 
redovisningen skall göras som nu, samlat för hela förbundet, eller göras separat för varje 
juridisk person i förbundet.  
Till Per-Ola Olssons yrkande yrkade Daniel Petersson på ett tillägg att även relationen mellan 
förbundet och underförbunden skulle utredas och att förbundsstyrelsen vid behov skulle 
lägga förslag till kommande stämma om förändringar och/eller förtydliganden.  
Förbundsstämman beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att utreda relationen mellan 
förbundet och underförbundet och därvid bedöma om redovisningen skall göras som nu, 
samlat för hela förbundet, eller göras separat för varje juridisk person i förbundet. 
 
 
§ 10. Revisorernas berättelse  
Revisorn Thomas Lönnström uppgav att eftersom inte hela styrelsen undertecknat 
förvaltningsberättelsen hade revisorerna inte kunnat avge någon revisionsberättelse. Han 
uppgav att revisorerna i sak inte hade någon anmärkning på själva förvaltningen. 
 
 
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under sistförflutet 
räkenskapsår, 2014-01-01 — 2014-12-31 
Eftersom ingen godkänd förvaltningsberättelse eller revisionsberättelse fanns att tillgå, 
avstod förbundsstämman från att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Det 
konstaterades att frågorna om förvaltningsberättelsen, revisionsberättelsen och 
ansvarsfrihet för styrelsen fick tas upp på en kommande ordinarie eller extra 
förbundsstämma. 
 
 
§ 12. Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsstämman, 
(propositioner) 
 
a) Propositionen 2014:1 ang. stadgeändring 7 kap §2, 2.1 
Propositionen föredrogs av Daniel Norrgård från förbundsstyrelsen. Förslaget innebar att 
distrikt Södra skulle namnändras till Skånes Budo & Kampsportsförbund. Stämman beslutade 
att bifalla propositionen. Beslutet fattades enhälligt av stämman.  
 
 



 
 
 
b) Propositionen 2014:2 ang. nya idrotter till förbundet 
Propositionen föredrogs av Daniel Norrgård från förbundsstyrelsen. Förslaget innebar att 
fyra nya idrotter skulle väljas in i förbundet, nämligen systema, sumo, savate och sambo. 
Stämman beslutade att bifalla propositionen och därmed anse Motion 1 vara besvarad. 
Beslutet fattades enhälligt av stämman.  
 
 
c) Propositionen 2014:3 ang. försäkringsavgifter 
Propositionen föredrogs av Mats Asplund från förbundsstyrelsen. Förslaget innebar att 
försäkringsavgiften skulle höjas från 21 till 29 kronor per medlem, en ökning som 
föranleddes av att Folksam höjt sin debitering. Hela kostnadsökningen tas inte ut i ökad 
försäkringsavgift från medlemmarna, utan förbundet betalat en betydande del. Stämman 
beslutade att bifalla propositionen. Beslutet fattades enhälligt av stämman.  
  
 
§ 13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit till Förbundsstyrelsen, med 
yttrande från Förbundsstyrelsen 
 
a) Motionen 2014:1 ang. inträde av idrotten Systema och styrelsens yttrande över 
motionen 
Motionen behandlades under §12, punkt b. 
 
 
§ 14. Inval och uteslutning av idrotter 
Inval av fyra nya idrotter skedde under §12, punkt b. 
 
 
§ 15. Inval och uteslutning av Underförbund 
Inga ärenden fanns. 
 
 
§ 16. Fastställande av verksamhetsplan för innehavande verksamhetsår 
Stefan Stenudd redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 
Verksamhetsplanen modifierades enligt följande.  
Under rubriken Ekonomi lades punkt 6 till med följande lydelse. Utreda relationen mellan 
förbundet och underförbunden och därvid bedöma om redovisningen skall göras som nu, 
samlat i hela förbundet, eller göras separat för varje juridisk person i förbundet. 
Under rubriken Information punkt 6. Den nya lydelsen blev: Översyn av hemsidan, särskilt 
med avseende på struktur av innehåll. 
Förbundsstämman beslutade att bifalla styrelsens modifierade förslag till verksamhetsplan. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 17. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår 
Förbundsstämman beslutade att fastställa de avgifter som beslutats av respektive 
underförbund enligt följande.  
Aikido  79 MMA  79 
BJJ  54 Muay Thai  100 
Bujinkan  50 Ju-jutsu  60  
Shorinji Kempo 79 Kampkonst  79  
Submission wrestling 50 Kyokushin  40 
Kendo  79 Taido                         129 
Kickboxning  79 (+500 kr per förening)   
Wushu  69 
 
 
§ 18. Fastställande av eventuella extra avgifter 
Inga sådana förslag förelåg. 
 
 
§ 19. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Inga sådana förslag förelåg. 
 
 
§ 20. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundsordförande Stefan Stenudd föredrog förslaget till budget för 2015. Stämman 
fastställde budgeten enligt förslaget. 
 
 
§ 21. Val av ordförande i förbundet, för en tid av 1 år 
Till ordförande i förbundet omvaldes enhälligt på valberedningens förslag Stefan Stenudd. 
 
 
§ 22. Val av sex ledamöter i Förbundsstyrelsen, för en tid av 1 år 
Valberedningens hade följande förslag: Omval av Helena Hugosson, August Wallén, Fredrik 
Gundmark och Mats Asplund samt nyval av Susanne Rönnqvist Ahmadi och Johanna 
Rydberg. Även följande föreslogs: Daniel Norrgård, Emil Gustafsson och Benjamin Bolling.  
Votering begärdes. Rösträknarna fann att Helena Hugosson fick 110 röster, August Wallén 91 
röster, Fredrik Gundmark 109 röster, Mats Asplund 88 röster, Susanne Rönnqvist Ahmadi 
111 röster, Johanna Rydberg 109 röster, Daniel Norrgård 27 röster, Emil Gustafsson 26 
röster och Benjamin Bolling 3 röster. 
Därmed valde stämman följande till ledamöter: 
   
 Helena Hugosson, omval 
 August Wallén, omval 

Fredrik Gundmark, omval 
Mats Asplund, omval 
Susanne Rönnqvist Ahmadi, nyval 
Johanna Rydberg, nyval 

  
 



 
  
§ 23. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor.  
På valberedningens förslag omvaldes Thomas Lönnström (auktoriserad) och Christian Lund.  
 
 
§ 24. Val av två revisorssuppleanter, varav en skall vara auktoriserad revisor 
På valberedningens förslag omvaldes Jens Karlsson (auktoriserad) och Hans Brändström. 
 
 
§ 25. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. 
Jöran Fagerlund och Daniel Norrgård föreslogs som ordförande i valberedningen. Stämman 
beslutade att välja om Jöran Fagerlund till ordförande i valberedningen. Till övriga ledamöter 
föreslogs Anders Pettersson, Karin Edenius och Irene Brändström. Stämman valde Irene 
Brändström (omval) och Anders Pettersson (nyval).  
 
 
§ 26. Frågan om val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter 
Stämman uppdrog åt styrelsen att utse erforderligt antal ombud till Riksidrottsmötet. 
 
 
§ 27. Stämmans avslutande 
Stämmans ordförande Erik Åsbrink tackade för visat intresse och förklarade stämman 
avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
____________________   ____________________ 
Cecilia Nyström   Erik Åsbrink 
Stämmosekreterare   Stämmoordförande 
 
 
 
____________________   ____________________ 
Virpi Alajarva   Peter Thorvald 
Justerare    Justerare    


