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§1 Mötet öppnas 
 
§2  Val av mötesordförande 
  
 Jenni Hasselros 
 
§3 Val av mötessekreterare 
 
 Jesper Kedjevåg 
 
§4 Val av 2 personer jämte mötesordföranden att justera protokollet och 

räkna röster vid behov. 
 
 Marcus Johansson 
 
 Mattias Nilsson 
 
§5a Godkännande av dagordning 
 
 Dagordningen godkändes 
 
   b Fastställande av röstlängd Antal röster 
 Växjö Ju-jutsuklubb   2  
 Nybro Kampsport Center  1  
 Sedokan Växjö IF  2 
 Fuji Carlskrona Jiujitsu klubb 1 
 Eksjö budoklubb  1 
 Totalt   7  
 
§6 Beslut om huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst.  

(senast 14 dagar innan mötet) 
 
Stämman finner mötet korrekt utlyst 
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§7 Val av ny distriktsordförande 2013 
 
 Jennie Hasselros 
 
 
 
§8 Val av ledamöter 2013 
 
 Jesper Kedjevåg 
 
 Kim Håkansson 
 
 Johan Pettersson 
 
 Emil Gustafsson 
 
 Magdalena Brattgård 
 
 Pär Emanuel 
 
 Vakant 
 
 
§9 Val av valberedning  
 
 Mattias Nilsson (sammankallande) 
 
 Vakant 
 
 Vakant 
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§10 Val av/fastställande av valda revisorer. 
 
 Dan Andersson 
 
 Revisor utsedd av SB&K 
 
 
 
 
 
 
§11  Beslut om kostnadsersättning till förtroendevalda 
 Ordförande, sekreterare, kassör 
 
 Beviljas med 750 skr/år och person 
 
 Övriga styrelseledamöter 
 
 Beviljas med 500 skr/år och person 
 
 Revisorer  
 
 Beviljas med 250 skr/år för lekmansrevisor 
  

Valberedning  
 
 Beviljas med 250 skr/år och person 
 

Kostnadsersättning betalas endast ut vid ett deltagande av 2/3 av 
möten. Gäller ej valberedning och revisorer.  

 
 
§ 12  Mötet avslutas 
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__________________________________________ 
Ordförande 
 
 
 
__________________________________________ 
Sekreterare 
 
 
 
__________________________________________ 
Justerare 
 
 
 
__________________________________________ 
Justerare 
 


