BJÖRN HORNWALLS MINNESFOND
(inom Svenska Budo- & Kamsportsförbundet)
PROTOKOLL 2011-05-30
vid Svenska Budo- & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42
Stockholm
Närvarande:
Daniel O Norrgård, ordförande (för Svenska Jujutsufederationen styrelse)
Ola Johansson (stämmovald ledamot från Svenska Jujutsufederationen)
Stefan Stenudd (ordförande av Svenska Budo - & Kampsportsförbundet)
Hans Greger (stadgad ständig ledamot)
Bertil Bergdahl (stadgad ständig ledamot)
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Daniel Norrgård hälsade de närvarande välkomna.
§ 2 Val av två justeringsmän att justera protokollet
Nominerades och valdes; Ola Johansson och Hans Greger.
§ 3 Genomgång av ekonomisk rapport
Daniel Norrgård redogjorde för fondens ekonomiska ställning, och det
konstaterades att det inte skett några utdelningar i enlighet med stadgarna på
drygt 7-10 år. Det konstaterades även att inga fondstyrelsemöten ägt rum sedan i
vart fall 2007, och att det varit många olika styrelser under tiden, varför fonden
inte skötts planenligt enligt stadgarna. Det konstaterades slutligen att fondens
resultat varit blygsamma ränteintäkter i snitt sedan 2008.
Den samlade tillgången var per 2010-12-31 motsvarande 144 087 kr, på
bankbehållning.
Styrelsen beslutade att fastställa den ekonomiska rapporten, och därmed
slutligen lägga även åren 2007-2010 till handlingarna.
§ 4 Ansökan om bidrag
Daniel Norrgård redogjorde för att 4 smålandsklubbar ansökt bidrag om 4 000 kr
för att täcka gemensamma kostnader för utveckling av barnverksamhet.
Styrelsen beslutade avslå ansökningen med motiveringen att detta föll utanför
det stadgade ändamålet.
§ 5 Fondens eventuella upplösning
Daniel Norrgård redogjorde för fondens situation och de minskade
förutsättningarna för att fonden rimligen skulle kunna uppfylla sitt syfte.
Efter omfattande dialog och förvecklingsjämförelser kunde styrelsen konstatera

att förutsättning föreligger för att avveckla fonden i dess nuvarande form, och
sörja för att den kommer många tillgodo istället.
Styrelsen beslutade därför enhälligt enligt följande;
Att fonden skall upplösas omgående, samt
Att fondens behållning av medel skall överföras till Svenska
Jujutsufederationen till syfte och användning enligt följande villkor;
-

-

-

Att medlen i första hand skall användas till årliga läger för
stiloberoende traditionell jujutsu öppet för alla, eller i andra hand till
annan stiloberoende traditionell jujutsuverksamhet.
Att tidigare medstiftaren till BH´s Minnesfond, Bertil Bergdahl, eller
den han sätter i sitt ställe, under de första tre åren skall administrera
medlen i enlighet med villkoren enligt ovan, efter samråd med
styrelsen för Svenska Jujutsufederationen vilken för tiden därefter
ävensom utser vem som skall administrera medlen enligt dessa
villkor.
Att ordföranden Daniel Norrgård gavs i uppdrag att utföra
erforderliga praktiska åtgärder för fondens upplösning och medels
överföring till Svenska Jujutsufederationen.

Antecknades att samtliga beslut varit enhälliga.
§ 6 Mötets avslutande och fondens upplösning
Daniel Norrgård tackade särskilt Hans Greger och Bertil Bergdahl för deras
engagemang och initiativ vid fondens uppstart, och för de nära 25 år man stöttat
fondens arbete.
I övrigt avtackades samtliga ledamöter för den konstruktiva lösning som
framarbetats, och i vilken fortsatt Björn Hornwalls anda kan komma många
utövare fortsatt till gagn.
Därmed avslutade Daniel Norrgård mötet och förklarade fonden för upplöst.
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