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 Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen 

Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 – 14.00.  

Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping.  

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordförande Jesper Kedjevåg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

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

Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 75 klubbar vara representerade med sammanlagt 97 

röster. Röstetalet fastställdes av stämman. 

 

§ 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.  

Förbundsstämman 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 Daniel Norrgård Darelli till ordförande på mötet. 

 

§ 5. Val av sekreterare vid mötet.  

På valberedningens förslag valdes Cicci Nyström till sekreterare på mötet. 
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§ 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt  

val av två rösträknare.  

Stämman valde Dan Andersson och Lars Karlsson till justeringsmän. 

Stämman valde Jonathan Askesjö och Johan Sjöholm till rösträknare. 

 

§ 7. Godkännande av dagordningen.  

Stämman godkänner dagordningen. 

 

§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelse.  

Förbundets ordförande Jesper Kedjevåg föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen 

godkändes med tillägg under stycket gällande Sportrådets verksamhet att SM arrangerades av 

Idrottsklubben Studenterna i Umeå (IKSU) och därefter lades till handlingarna. 

 

§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelse.  

Förbundets kassör Nico Christoforidis föredrog förvaltningsberättelsen som fastställdes av mötet. 

 

§ 10. Revisionernas berättelse.  

Kassören Nico Christoforidis informerade att det inte inkommit någon revisionsberättelse. Mötet 

beslutade att den nya förbundsstyrelsen lägger ut denna på förbundets hemsida. Möjlighet ges att 

yttra sig per capsulam inom en månad gällande revisionsberättelsen.  

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Sida 3 av 6 

 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.  

Eftersom ingen revisionsberättelse inkommit ges möjlighet att yttra sig per capsulam inom en månad 

gällande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

 

§ 12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  

(propositioner).  

a) Propositionen ang. förändring av val av ordförande 

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Jesper Kedjevåg.  

Daniel Norrgård Darelli från Smålands Ju-jutsu och Budoklubb yrkade på att ta bort funktionsval på 

kassörsposten.  

Stämman beslöt att avslå propositionen enhälligt. 

Stämman beslöt enhälligt att avslå Daniel Norrgård Darellis yrkande. 

 

b) Propositionen ang. förändring av stadgarna angående val av kassör 

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Jesper Kedjevåg.  

Stämman beslöt att avslå propositionen enhälligt. 

 

c) Propositionen ang. redaktionella ändringar av stadgarna  

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Jesper Kedjevåg.  

Stämman beslöt av bifalla stycket gällande att uppdatera utdraget ur RF:s stadga till 2015 års lydelse. 

Därefter beslöt stämman att i övrigt avslå propositionen. 

 

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

förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen.  

a) Motionen ang. ändring av stadgar och införande av två sektioner 

Henrik Andersson föredrog motionen, därefter föredrog Förbundsordförande Jesper Kedjevåg 

Förbundsstyrelsens svar på motionen.  

Stämman beslöt att avslå motionen. 
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§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.  

Stämman godkänner verksamhetsplanen med förändringen att flytta stycket gällande hemsida och 

Facebook till Medlemsutveckling.  

Dessutom gavs den nya styrelsen att upprätta ett nytt namn för Föreningsrådet. 

 

§ 15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår,  

utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar.  

 

Stämman fastställer tidigare avgifterna om 89kr/år (60kr avgift och 29 kr försäkring). 

 

§ 16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår.  

Inga sådana förslag förelåg. 

 

§ 17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden.  

Inga sådana förslag förelåg. 

 

§ 18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.  

Förbundskassör Nico Christoforidis föredrog förslaget till budget för 2016. Stämman fastställde 

budgeten enligt förslaget.  

 

§ 19. Val av ordförande i Förbundet för en period om ett år.  

Till ordförande i förbundet omvaldes enhälligt på valberedningens förslag Jesper Kedjevåg. 
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§ 20. Val av kassör i Förbundet för en period om två år.  

Till kassör i förbundet omvaldes enhälligt på valberedningens förslag Nico Christoforidis. 

 

§ 21. Val av två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två år, samt ett 

kompletteringsval av en ledamot i förbundsstyrelsen för en period om ett år, samt två suppleanter 

för en period om ett år.  

Valberedningen föreslog två ledamöter på två år, 

Nyval Tobias Back  

Omval Hamid Fazeli 

 

Från stämman föreslogs Dick Pettersson. 

 

Votering begärdes. Efter rösträkning är antalet röster Tobias Back 49, Hamid Fazeli 51 och Dick 

Pettersson 85. 

 

Valberedningen föreslog en ledamot på ett år,  

Omval Cicci Nyström 

 

Från stämman föreslogs Tobias Back. 

 

Votering begärdes. Efter rösträkning är antalet röster för Cicci Nyström 49. Eftersom det totala 

röstetalet uppgick till 97 röster räknades inte Tobias Backs röster.   

 

Valberedningen föreslog en suppleant på ett år, 

Nyval Joakim Östan Riise  

Från stämman föreslogs nyval på Lars Karlsson. 

 

Förbundsstämmans beslut av ledamöter samt suppleanter: 

Till två ledamöter för en period om två år valdes Hamid Fazeli och Dick Pettersson. 

Till en ledamot för en period om ett år valdes Cicci Nyström. 

Till två suppleanter för en period om ett år valdes Joakim Östan Riise och Lars Karlsson. 
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§ 22. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter  

skall vara lika fördelat mellan könen.  

Till valberedningen valde stämman Dan Andersson som ordförande. Till övriga ledamöter valdes Ola 

Johanson och Janet Smedberg. 

 

§ 23. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K förbundsstyrelse.  

Stämman valde på valberedningens förslag Thomas Hajas, Solåsens Ekonomitjänst till revisor. 

 

§ 24. Mötets avslutande.  

Ordförande Jesper Kedjevåg tackade de närvarande för visat intresse och förklarar mötet avslutad. 

 

 

_____________________                            ____________________  

Mötesordförande                                               Mötessekreterare 

Daniel Norrgård Darelli                                      Cicci Nyström 

 

 

______________________                          _____________________ 

Justerare                                                       Justerare 

Dan Andersson                                         Lars Karlsson 


