
 Protokoll  
 Årsmöte 2015  
 
	  

Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	   Jennie	  Hedrén	  Hasselros	  
Distrikt	  6	  Östra	  	   Skrivaregränd	  1B	  
Org.	  Nr.	  829502-‐7745	   352	  	  50	  VÄXJÖ	  
Bankgiro:	  246-‐2034	   073-‐550	  15	  25	  
www.kampsportost.se	  	   ordforande@kampsportost.se	  

 

Datum: 2015-03-01 
Tid: 11:00 
Plats: Royal Corner, Växjö 
 
 
1. Mötet öppnas 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 
Sedokan Växjö IF, 2 röster 
Nybro Kampsport Center, 1 röst 
Carlskrona Ju-jitsuklubb, 1 röst 
Växjö Ju-jutsuklubb, 2 röster 
Totalt: 6 röster 
Totalt närvarande 8 personer inkl styrelse 
 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst: Mötet anses vara behörigt utlyst  
4. Val av ordförande vid mötet: Jennie H Hasselros 
5. Val av sekreterare vid mötet: Jesper Kedjevåg 
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt val av två rösträknare: Staffan Gustavsson och Ronja Håkansson 
7. Föredragningslista godkänns   
8. Verksamhetsberättelse godkänns och lägg till handlingarna 
9. Föredragande av förvaltningsberättelse: Föredragslistan och 
förvaltningsberättelsen godkänns  
10. Revisorernas berättelse: Revisorerna finner inga anmärkningar och förslår 
stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet, från båda revisorerna.   
11. Fråga om ansvarsfrihet för DFS: Styrelsen får ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014 
12. Behandling av ärenden, som DFS föreslår distriktsförbundsstämman 
(propositioner): Inga propositioner inkomna 
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till DFS. 
Till motionen skall ha fogats ett yttrande från DFS: Inga motioner inkomna  
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår: 
Verksamhetsplanen godkänns med ett tillägg. ”inkl SISU” i första punkten och 
”Att uppmuntra föreningarna att rapportera in om sin verksamhet till distriktet”.  
15. Fastställande av årsavgift till Förbundet verksamhetsår: Ingen ändring av 
årsavgiften, 500 skr/år och förening kvarstår 
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår. Inga 
extra avgifter 
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden: Oförändrad ersättning: 750 skr/år 
för ordf och kassör, 500 skr/år för övriga ledamöten 
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18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår: Budgeten godkänns 
och fastställs, med korrigeringen att vi flyttar 4000 skr till avskrivningar. 
Resultatet blir där med 4 000 skr mindre än den föreslagna budgeten.   
19. Stadgeändring:  
Stämman beslutar att slå ihop Bilaga 1 och Bilaga 5 då de behandlar samma fråga.   
A Bilaga 1 (behandlas som i punk § 19 E, Bilaga 5) 
B Bilaga 2 Finns ej 
C Bilaga 3 Godkänns 
D Bilaga 4 Godkänns 
E Bilaga 5 Godkänns 
F Bilaga 6 Godkänns 
20. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år: Stämman väljer Jennie H 
Hasselros  
21. Val av sex ledamöter i FS för en tid av 1 år: Stämman väljer: Jesper Kedjevåg, 
Emil Gustafsson, Kim Håkansson, Staffan Gustafsson, samt två vakanta. 
Styrelsen uppmanas att uppsöka två personer som kan arbeta i styrelsen, dock utan 
ha rösträtt.  
22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K styrelse. Stämman väljer 
Ingvar Johansson  
23. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter: Stämman väljer 
Ulrika Ingholt och Andres Berg samt en vakanta. Ulrika väljs som 
sammankallande.  
24. Övriga frågor: Emil Gustafsson informerar om Ledarutbildning 1 är i Växjö 6-7 
mars. 
25. Mötet avslutas  

 

 

 

___________________   __________________________ 
Ordförande Jennie H Hedrén   Justerare Staffan Gustavsson 
 
 
 
 
 
_____________________________  
Justerare Ronja Håkansson 


