
Protokoll  
Distriktsårsstämma 2016 
 
 

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 

 

 

Tid: söndagen den 6 mars 2016 kl. 11.00 – 11.30 

Plats: Royal Corner, Växjö 
 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Jesper Kedjevåg förklarade mötet öppnat.  

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

Sedokan Växjö IF, 2 röster 

Nybro Kampsport Center, 1 röst 

Växjö Ju-jutsuklubb, 2 röster 

Totalt närvarande 10 personer inkl. styrelse 

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 3 klubbar vara representerade med sammanlagt 5 

röster. Röstetalet fastställdes av stämman. 

§3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Årsstämman 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 vid mötet 

På valberedningens förslag valdes Jesper Kedjevåg till ordförande på mötet. 

§5. Val av sekreterare vid mötet 

På valberedningens förslag valdes Cicci Nyström till sekreterare på mötet. 

§6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll. 

Fredrik Schirén och Richard Andersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 
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§7. Godkännande av föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

§8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Jesper Kedjevåg föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen godkändes och 

lades till handlingarna. 

 

§9. Föredragande av ekonomiska förvaltningsberättelsen 

Emil Gustafsson föredrog förvaltningsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna. 

§10. Revisionernas berättelse 

Distriktets revisor Ingvar Johanssons fördrog revisionsberättelsen. Enligt revisionsberättelsen har 

årsredovisningen upprättats i enlighet med lagar och regler som gäller enligt god redovisningssed.  

- Stämman beslöt att lägga revisorns berättelse till handlingarna.  

- Stämman beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen samt fastställa resultat- och 

balansräkningen.  

§11. Fråga om ansvarsfrihet för Distriktsstyrelsen 

Stämman beviljade i enighet med revisorns rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31. 

 

§12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår distriktsförbundsstämman 

(propositioner) 

Inga propositioner har inkommit till stämman. 

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

Distriktsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från Distriktsstyrelsen 

Inga motioner har inkommit till stämman. 
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§14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Jesper Kedjevåg och Emil Gustafsson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016. 

- Stämman beslutade att bifalla verksamhetsplanen med ett tillägg på tredje punkten. Den nya 

lydelsen blir efter tillägget: Uppmuntra föreningar i samarbete med Distriktet att arrangera 

DM i sin idrott alternativt arrangera ett distriktsläger för de idrotter som inte tävlar.  

 

§15. Fastställande av årsavgift till Distriktet 

Årsavgiften förblir oförändrad (500: -/medlemsförening) 

 

§16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga extra avgifter fanns föreslagna. 

 

§17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

Arvoden ligger kvar på ordförande, sekreterare och kassör på 750: -/år, övriga ledamöter och 

andra förtroendeuppdrag på 500: -/år. 

§18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Emil Gustafsson föredrog förslaget till budget för 2016.  

- Stämman fastställde budgeten enligt förslaget. 

 

§19. Val av ordförande i Distriktet för en tid av två år. 

På valberedningen förslag valdes Jennie Hedrén Hasselros till förbundets ordförande om en 

period på ett år. 

§20. Val av sex ledamöter i Distriktsstyrelsen, för en tid av ett år 

Följande personer valdes av mötet:      

Jesper Kedjevåg, omval    

Emil Gustafsson, omval     

Kim Håkansson, omval 

Johan Lindgren, nyval 

En vakant 
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§21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K styrelse 

Ingvar Johansson omvaldes till distriktets revisor. 

 

§22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter 

Ulrika Ingholt valdes som ordförande och sammankallande i valberedningen. Fredrik Schirén 

valdes till ledamot. Valberedningen adjungerar ytterligare en ledamot om behov uppstår.  

 

§23. Mötets avslutande 

Mötesordförande Jesper Kedjevåg förklarade Distriktsstämman avslutad och tackade alla för 

visat intresse. 

 

 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

   

 

_________________________  _________________________ 

Jesper Kedjevåg   Cicci Nyström  

    

 

 

Justeringsman   Justeringsman 

 

_________________________  _________________________ 

Fredrik Schirén   Richard Andersson 
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