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Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	   Jennie	  Hedrén	  Hasselros	  
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Plats: Royal corner, Växjö 

Tid: 2014-03-02, kl. 11:00 

 

§ 

1. Mötets öppnande 

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

Karlshamn fight center  1 röst 
Sedokan Växjö   2 röster 
NKC   1 röst 
Växjö Ju-jutsuklubb  2 röster 
Markaryds jujutsuklubb 1 röst 
Totalt   7 röster 

Eksjöbudoklubb närvarande men är ej röstberättigad  

Röstlängden och fullmakter godkändes 

Totalt antal närvarande på mötet var 9 personer. 

3. Fråga om mötet är behörigt utlyst:  
Stämman anser att mötet är behörigt utlyst 

4. Val av ordförande vid mötet:  
Jennie Hedrén Hasselros väljs till mötesordförande 

5. Val av sekreterare vid mötet:  
Jesper Kedjevåg väljs till mötessekreterare 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll,  

samt val av två rösträknare:  
Staffan Gustavsson och Whokko Schirén   

7. Godkännande av föredragningslista:  
Föredragningslistan godkänns   
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8. Föredragande av verksamhetsberättelse:  
Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.   

9. Föredragande av förvaltningsberättelse:  
Emil Gustafsson drar förvaltningsberättelsen, den godkänns och läggs till 
handlingarna. 

10. Revisorernas berättelse:  
Revisorernas berättelse läste upp muntligt via telefon med Dan Andersson. 
Revisorn föreslår att styrelsen ger ansvarsfrihet. Dan skickar berättelsen till 
Jesper Kedjevåg.  

11. Fråga om ansvarsfrihet för DFS:  
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. Revisorernas berättelse skall skickas till 
samtliga deltagare för stämman. Jennie samlar in adresserna och ombesörjer att 
revisorernas berättelse skickas till mötesdeltagarna.  

12. Behandling av ärenden, som DFS föreslår distriktsförbundsstämman  

(propositioner):  
Inga inkomna  

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till 
DFS:  
Inga inkomna  

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår: 
Verksamhetsplanen godkänns.   

15. Fastställande av årsavgift till Förbundet verksamhetsår:  
Stämman beslutar enhälligt att ändra avgiften till 500 skr/år.   

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår: 
Det beslutas att inga extra avgifter skall införas.  

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden:  
Arvorden ligger kvar på ordf, kassör, sekreterare 750 skr/år, övriga ledamöter 
och andra förtroendeuppdrag 500 skr/år.   

Förslag om att avskaffa arvorden föredrogs, efter omröstning beslutar stämman 
att behålla gällande arvorden efter omröstning.  
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1 röst för att av skaffa 
6 röster för att behålla föreskrivna arvorden 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår:  
Budgeten godkänns 

19. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år: 
Årsstämman väljer Jennie Hedrén Hasselros  

20. Val av sex ledamöter i FS för en tid av 1 år: 
Årsstämman väljer: 

Jesper Kedjevåg 
Emil Gustafsson  
Kim Håkansson 
Magdalena Brattgård 
Pär Emanuel 
En vakant 

21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s styrelse: 
Årsstämman väljer Ingvar Johansson (Kalmar)  

22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter  
Årsstämman väljer: Mattias Nilsson (sammankallande), Fredrik Schirén en plats 
lämnas vakant.    

23. Övriga frågor: 
Inga övriga frågor 

24. Mötets avslutande: 
Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 

____________________  ________________________ 
Mötesordförande, Jennie Hedrén Hasselros Mötessekreterare, Jesper Kedjevåg 

 

____________________  ________________________ 
Staffan Gustavsson (justerare)  Whokko Schirén (justerare) 


