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1. Mötets öppnande  

 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet: 

Sedokan Växjö Idrottsförening 2 röster Ombud genom Sedokan  

Växjö Ju-jutsuklubb  3 röster Ombud genom Janet Smedberg 

Wexiö Kendoklubb   1 röst    Ombud genom Sedokan 

Fuji Carlskrona Jiujitsu Klubb  1 röst    Ombud genom Janet Smedberg 

Totalt antal röster 7 st 

 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst: Stämman fann att mötet var behörigen 

utlyst 

 

4. Val av ordförande vid mötet: Maria Levin 

 

5. Val av sekreterare vid mötet: Jesper Kedjevåg  

 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden  

 

justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare: Jennie Hedrén & Pär 

Emanuel 

 

7. Godkännande av föredragningslista: Stämman fann den godkänd 

 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse: Inga frågor eller tillägg gjordes 

 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse: Emil Halvardsson presenterade 

förvaltningsberättelsen. 

 

10. Revisorernas berättelse: Emil Halvardsson läste upp revisons berättelse. 

 

11. Fråga om ansvarsfrihet för Distriktet: Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2012 
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12. Behandling av ärenden, som Distriktet föreslår  

distriktsförbundsstämman (propositioner): Inga propositioner inlämnade 

 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap7 §, inkommit till 

Distriktet. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från Distriktet: Inga 

motioner inkomna 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår: 

Verksamhetsplanen för 2013 godkändes 

 

15. Fastställande av årsavgift till Förbundet verksamhetsår: Inga ändringar 

 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår: 

Inga extra avgifter fastställdes  

 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden: Inga arvorden 

 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår: Budget för 2013 

godkändes.  

 

19. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år: Ingen ny ordförande kunde 

väljas för 2013, Maria Levin sitter på posten fram till och med den 30/4. 

 

20. Val av sex ledamöter i FS för en tid av 1 år: Inga nya ledamöter kunde 

väljas. Emil Halvardsson sitter kvar på posten som kassör fram till och med den 

30/4. Emil kommer endast sköta in- och utbetalningar och spara verifikationerna 

och bokföringen till kassören som tar över den 1/5 

 

Däremot valdes en interimsstyrelse att arbeta fram en ny styrelse som tar över 

arbetet 1/5. interimsstyrelse består av: 

Jennie Hedrén (sammankallande) 

Jesper Kedjevåg 

Magda Brattgård 

Per Emanuell 
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Interimsstyrelse har mandat att sköta den fortlöpande driften av distriktets 

verksamhet. Målet för interimsstyrelse är att ta fram en ny styrelse som tar över 

Distriktet 1/5. Om interimsstyrelse misslyckas så förbereds ett överlämnade av 

distriktet till SB&K.  

 

 

21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K styrelse: 

Av årsstämman valdes Dan Andersson, SB&K utser den andra revisorn.  

 

22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter: Till ordförande 

i valberedningen valdes Jennie Hedrén. De två vakanta ledamotsposterna tillsätts 

av interimsstyrelse.  

 

24. Övrigt 

A. Jennie Hedrén och Jesper Kedjevåg har Distriktets mandat att företräda det 

vid årsmötet för SB&K den 23/3 2013.  

 

B. Förslag till kommande styrelse: 

- Stadgeändring angående antalet som ingår i styrelsen, där innebörden blir att 

det inte behövs 7 st, utan att styrelsen består av ordförande och tre till sex 

ledamöter. 

- Stadgeändring ang arvorden till styrelsen, där bör även ut gå arvorden till 

valberedare och eventuellt andra som får offentligt uppdrag inom distriktet. 

- Frågan ställdes om vilka bidrag Distriktet kommer jobba med att föreningarnas 

ska söka. Svaret blev de bidrag som distriktet idag har att erbjuda, samt att 

Distriktet gärna kan ge bidrag till andra aktiviteter om det görs i diskussion med 

styrelsen.     

 

23. Mötets avslutande. 
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______________________  ______________________ 
Sekreterare    Justerare 

 

 

______________________ 
Justerare 


