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Protokoll från förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen
Tid:

2015-03-28, kl. 10.00 – 12.00.

Plats:

World Trade Center, Stockholm.

§ 1.

Mötets öppnande.
Förbundets ordförande Jesper Kedjevåg hälsade alla välkomna och öppnade
mötet.

§ 2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
Fullmaktsgranskning hade skett mellan kl. 09.45 – 10.00. Efter sammanräkning
fanns 62 föreningar med 77 röster närvarande.
Förbundsstämmans beslut
Röstlängden fastställdes till 77 röster.

§ 3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst.
Förbundets ordförande Jesper Kedjevåg redogjorde för hur mötet utlysts.
Förbundsstämmans beslut
Förbundsstämman har utlysts i behörig ordning.

§ 4.

Val av ordförande vid mötet.
Förbundsstämmans beslut
Daniel Petersson valdes.
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§ 5.

Val av sekreterare vid mötet.
Förbundsstämmans beslut
Johan Pettersson valdes.

§ 6.

Val av två justeringspersoner att jämte mötesordföranden justera mötets
protokoll, samt val av två rösträknare.
Förbundsstämmans beslut
Jonathan Askesjö och Lars Karlsson valdes till justeringspersoner tillika
rösträknare.

§ 7.

Godkännande av dagordningen.
Mötesordföranden föreslog att styrelsens proposition 2 behandlas i samband
med ärende 15.
Förbundsstämmans beslut
Dagordningen fastställdes med mötesordförandens ändringsförslag.

§ 8.

Föredragande av verksamhetsberättelse.
Förbundets ordförande Jesper Kedjevåg föredrog verksamhetsberättelsen.
Förbundsstämmans beslut
Verksamhetsberättelsen fastställdes.

§ 9.

Föredragande av förvaltningsberättelse.
Förbundets kassör Nico Christoforidis föredrog förvaltningsberättelsen.
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Förbundsstämmans beslut
Förvaltningsberättelsen fastställdes.
§ 10.

Revisionernas berättelse.
Någon revisionsberättelse fanns inte att behandla beroende på problem hos
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.

§ 11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Någon revisionsberättelse förelåg inte men förbundsstämman såg efter
föredragningarna av verksamhets- och förvaltningsberättelserna inga hinder mot
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Förbundsstämmans beslut
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet under förutsättning att revisorerna i sin
revisionsberättelse rekommenderar ansvarsfrihet och att det inte fanns några
allvarliga anmärkningar.

§ 12.

Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner).
Styrelsen föreslår ett antal förändringar i stadgarna (proposition 1).
Efter förslag från SB&K tillförs:



texten sexuell läggning i 1 kap.
datum ändras till 31 januari i 3 kap § 3.

Styrelsen föreslår ett antal förändringar angående val av styrelse i 3 kap § 5:




Även kassör väljs på förbundsstämman.
Ordförande och kassör väljs växelvis på två år.
Fem ledamöter väljs på två år, tre ena året och två andra året.
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Styrelsen föreslår att vid införandet, 2015-03-28, väljs ordförande på två år och
kassör på ett år samt att tre ledamöter väljs på två år och två ledamöter väljs på
ett år.
Följande förslag lyftes från stämman:






Återremiss på propositionen som rör styrelsen.
Det år ordförande väljs ska två ledamöter väljas.
Ordförande ska väljas på 1 år.
I 3 Kap § 3 i punkt 3.2 ska datumen även där ändras till 31 januari.
I 2 Kap § 8 ska ordet angivna ändras till avgivna.

Förbundsstämmans beslut
Ärendet återremitterades inte.
Ordförande ska väljas på 1 år.
Datumet i 3 Kap § 3 punkt 3.2 ändras till 31 januari.
Ordet angivna ändras till avgivna i 2 Kap § 8.
I övrigt antas styrelsens proposition 2.
§ 13.

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från
förbundsstyrelsen.
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Förbundets ordförande Jesper Kedjevåg föredrog verksamhetsplanen.
Förbundsstämmans beslut
Verksamhetsplanen fastställdes.

§ 15.

Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma
medlemmar.
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Styrelsen föreslår (proposition 2) att medlemsavgiften höjs med
10 kronor, från 50 kronor till 60 kronor.
Förbundsstämmans beslut
Propositionen bifölls och årsavgiften höjs med 10 kronor.
§ 16.

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår.
Inga extra avgifter fanns föreslagna.

§ 17.

Fastställande av eventuella styrelsearvoden.
Inga förslag på arvoden fanns.

§ 18.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Förbundets kassör Nico Christoforidis föredrog budgeten.
Följande synpunkter lyftes från stämman:
 Man bör kunna jämföra budgeten med föregående års budget och resultat.
 Budgeten bör vara mer detaljerad.
 Budgeten ska följa resultaträkningens struktur.
 Budgeten bör inkludera siffrorna för landslagsstödet.
Förbundsstämmans beslut
Budgeten fastställdes.
Till nästa förbundsstämma korrigeras budgeten i enlighet med framkomna
synpunkter.
Styrelsen uppdaterar budgeten med uppgifter om landslagsstödet.

§ 19.

Val av ordförande i Förbundet för ett år.
Valberedningen föreslog omval på Jesper Kedjevåg.
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Förbundsstämmans beslut
Jesper Kedjevåg valdes.
§ 20.

Val av kassör i Förbundet för ett år.
Valberedningen föreslog omval på Nico Christoforidis,
Förbundsstämmans beslut
Nico Christoforidis valdes.

§ 21.

Val av tre övriga ledamöter för två år och två övriga ledamöter för ett år i
förbundsstyrelsen, samt två suppleanter (under förutsättning att stämman
bifaller styrelsens proposition 1).
Valberedningen föreslog till tre ledamöter på två år Johan Pettersson,
Isabelle Sarfati och Dan Andersson.
Från stämman föreslogs Jennie Brolin.
Sluten omröstning begärs. Efter rösträkning är antalet röster Johan Pettersson
74, Isabelle Sarfati 74, Dan Andersson 28 och Jennie Brolin 46.
Valberedningen föreslog till två ledamöter på ett år Tobias Back och
Bertil Bergdahl.
Från stämman föreslogs Cicci Nyström.
Sluten omröstning begärs. Efter rösträkning är antalet röster Tobias Back 67,
Bertil Bergdahl 38 och Cicci Nyström 48.
Valberedningen föreslog till två suppleanter på ett år Sara Holm och
Hamid Fazeli.
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Förbundsstämmans beslut
Till tre ledamöter på två år valdes Johan Pettersson, Isabelle Sarfati och
Jennie Brolin.
Till två ledamöter på ett år valdes Tobias Back och Cicci Nyström.
Till två suppleanter på ett år valdes Sara Holm och Hamid Fazeli.
§ 22.

Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Stämman föreslog omval på valberedningen.
Förbundsstämmans beslut
Daniel Norrgård, Niclas Sjöberg och Irene Brändström valdes med
Daniel Norrgård som ordförande.

§ 23.

Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K förbundsstyrelse.
Förbundsstämmans beslut
Anders Berglund KPMG Ljungby valdes till revisor, eller den som han utser i
sitt ställe.

§ 24.

Mötets avslutande.
Mötesordförande Daniel Petersson tackade de närvarande för visat intresse och
avslutade mötet.

Johan Pettersson
Sekreterare

Daniel Petersson
Ordförande

Jonathan Askesjö
Justeringsperson

Lars Karlsson
Justeringsperson
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Bilaga
Protokollsanteckningar
Efter beslutet begärde Johan Pettersson ordet. Han framförde att han har inga
synpunkter på de nya ledamöterna men ansåg det mycket olyckligt att styrelsen
blev av med Dan Andersson och Bertil Bergdahl. Styrelsen förlorade den bredd
och balans som funnits senaste året. Johan Pettersson är under dessa
förutsättningar inte intresserad av att fortsätta arbetet i styrelsen utan avsade sig
uppdraget som ledamot.
Tobias Back begär ordet. Han framförde att han delar Johan Petterssons
synpunkter och att detta är en mycket olycklig situation för federationen.
Tobias Back avsade sig uppdraget som ledamot.

