
Svenska jujutsufederationen
Årsmötesprotokoll
Datum: 2010-03-20
Plats: Sheraton, Stockholm

§1. Mötets Öppnande.
Federationens ordförande Emil Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade 
årsmötet för öppnat.

§2. Upprop, fullmaktsgranskning och faställande av röstlängd.
Röstlängden faställdes till 15 klubbar med den sammanlagda antalet röster till 22 st.

§3. Mötets behöriga utlysning
Mötet har utlyst genom Svenska Budo & kampsportsförbundets och Svenska 
Jujutsufederationens hemsidor enligt gällande normer.
Mötet godkände utlysningen.

§4. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Daniel Norrgård ifrån Ljungby JJBK.

§5. Val av mötessekreterare
Till Mötessekreterare valdes Niclas Sjöberg ifrån NJS i Norrahammar.

§6. Val av justeringsmän
Anders Hallme SKIFT och Isabelle Sarfati Barkaby JJK valdes till justeringsmän.

§7. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Anders Halme SKIFT och Isabelle Sarfati Barkaby JJK.

§8. Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes och godkändes.

§9. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Cicci Nyström föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till 
handlingarna.

§10. Föredragande av förvaltningsberättelsen
Petra Flour föredrog förvaltningsberättelsen som fastställdes av årsmötet och lades till 
handlingarna.

§11. Föredragande av revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen föredrogs och fastställdes av stämman.

§12. Ansvarsfrihet för federationsstyrelsen under 2009.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Behandling av ärenden som federationsstyrelsen föreslår.
A: Fastställande av Svenska Jujutsufederationens stadgar för andra gången.
Stadgarna fastställdes med justering av felskrivning  så att det korrekt skall vara 1 
ordförande och 6 ledamöter i federationsstyrelsen, samt att det i stadgarna skall stå 
federation istället för förbund på berörda platser. 



§14. Verksamhetsplan 2010.
Verksamhetsplanen föredrogs av Emil Gustavsson.
Emil informerade även om jujutsugymnasiet i Nybro som förhoppningsvis startas 2011.
Michael Kuntz informerade om SM 2010 och Svenska jujutsuligan och utvecklingen av 
antalet tävlande. Han presenterade även Barnligan som kommer att startas.
Det Internationella graderingssystemet föredrogs och diskuterades.
Efter dessa diskussioner fastställdes och godkändes verksamhetsplanen för 2010.

§15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Avgiften faställdes till 71kr/medlem och år.

§16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Extra årsavgifter för Svenska jujutsufederationen
Styrelsen har inte föreslagit någon extra avgift.

§17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga förslag.

§18. Fastställande av budgeten 2010.
Petra Flour föredrog budgeten.
Budgeten fastställdes av årsmötet.

§19. Val av ordförande i Svenska jujutsufederationen för ett år.
Emil Gustavsson återvaldes som ordförande på ett år.

§20. Val av sex ledamöter på ett år.
Cicci Nyström (omval)
Helena Hugosson (nyval)
Emil Halvardsson (nyval)
Mattias Forsberg (nyval
Gunnar Hoffsten (omval)
Michael Kuntz (omval)
Valdes som ledamöter på ett år.

§21. Val av två suppleanter på ett år.
Jonas Roos och Isabelle Sarfati valdes till suppleanter på ett år.

§22. Val av valberedning. En ordförande och två ledamöter. De två ledamöterna skall 
vara jämnt fördelade mellan könen.
Till Ordförande och sammankallande valdes Niclas Sjöberg
Som ledamot valdes Petra Flour.
Två kandidater kom upp för den manliga ledamotsposten.
Dan Andersson och Jonathan Askesjö var kandidaterna. Efter votering och röstsiffrorna 
13-3 valdes Dan Andersson till ledamot i valberedningen.

§23. Val av två revisorer.
Svenska Budo & kampsportsförbundet tillsätter en auktoriserad revisor.
Årsmötet valde Ingvar Jonasson till den andre revisorn.

§24. Val av ledamot till Björn Hornwalls minnesfond.



Till ledamot i Björn Hornwalls minnesfond valdes Petra Flour.

§25. Övriga frågor
SM 2010 presenterades av Jonatan Askesjö
Petra Flour avtackades för sina 8år inom styrelsen som kassör.

§26. Mötets avslutande
Daniel Norrgård tackade alla för visat intresse och lyckönskade den nya styrelsen.
Därefter förklarades årsmötet för avslutat.

   ___________________________ ___________________________
   Mötesordförande Mötessekreterare
   Daniel Norrgård Niclas Sjöberg

   ___________________________ ___________________________
  Justerare Justerare
  Isabelle Sarfati Anders Halme


