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Protokoll fört vid Svenska Budoförbundets Ju-Jutsusektions årsmöte 020316

1 Mötets öppnande
Ordförande Magdalena Sundqvist förklarade mötet öppnat

2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd
Efter granskning av inkomna fullmakter fastställde årsmötet att det fanns
sammanlagt 17 röster från 10 klubbar

3 Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst
Mötet förklarades behörigen utlyst

4 Val av ordförande vid mötet
Jan Haversten, Stockholm City JJK, föreslogs av valberedningen och valdes till
mötesordförande.

5 Val av sekreterare vid mötet
Eva Persson, Högdalens BK, föreslogs av valberedningen och valdes till
mötessekreterare.

6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera
mötesprotokoll, samt val av två rösträknare
Årsmötet valde Tomas Hellman, Södertälje, samt Daniel Petersson, Kalmar,
att justera protokollet samt rösträknare

7 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

8 Föredragande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs. Följande justeringar gjordes:

På sidan 24 under rubriken Styrelsen noterades att Emil Gustafsson är från
Kalmar.
Under rubriken Internationell verksamhet noterades att Hans Brändström är
ledamot i JJEU:s utvecklingskommitté.

Efter dessa justeringar fastställdes Verksamhetsberättelsen

9 Föredragande av förvaltningsberättelsen
Sektionskassören föredrog förvaltningsberättelsen som godkändes

10 Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under
sistförflutet räkenskapsår
Revisorernas berättelse för Svenska Budoförbundet föredrogs. Föredragning av
revisionsberättelsen sker vid Svenska Budoförbundets årsmöte. Inga
anmärkningar avseende Svenska Budoförbundets Ju-Jutsusektion.
Årsmötet beviljade sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret under förbehåll att huvudårsmötet beviljar huvudstyrelsen
ansvarsfrihet.



Sidan 2 av 3

11 Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till
sektionsårsmötet
Inga ärenden att behandla

12 Motioner som i stadgeenlig tid, enl 2 kap 7§, inkommit till sektionsstyrelsen
Inga inkomna motioner att behandla

13 Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Styrelsen föredrog arbetsplanen för 2002.
Tony Hansson, Uppsala, yrkade att styrelsen skulle förtydliga formuleringen
avseende tävlingsverksamheten och lägga till arbetsplanen att detta skall ske på
alla nivåer, det vill säga en breddning av området.
Yrkandet godtogs av årsmötet som därefter fastställde arbetsplanen.

14 Fastställande av eventuella extra avgifter
Inga extra avgifter

15 Val av ledamot i Björn Hornwalls Minnesfond
Carlos Romero valdes av årsmötet till ledamot i Björn Hornwalls Minnesfond

16 Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga styrelsearvoden fanns att fastställa

17 Fastställande av budger för innevarande verksamhetsår
Sektionskassören föredrog sektionens budget 2002.

18 Val av ordförande i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Emil Gustafsson valdes till ordförande

19 Val av sekreterare i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Gunnar Hoffsten valdes till sekreterare

20 Val av kassör i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Petra Fluor valdes till kassör

21 Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Dan Andersson och Niclas Sjöberg valdes till
ledamöter

22 Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen, antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
Årsmötet valde Robert Ylitalo till ordförande samt Cecilia Nyström och Jan
Haversten som ledamöter

23 Mötets avslutande
I samband med mötets avslutande avtackades avgående styrelse; Magdalena
Sundkvist, Pernilla Andreasson, Bertil Bergdahl samt Carlos Romero, av
tillträdande ordförande Emil Gustafsson.
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Vid protokollet Justeras

___________________________ ___________________________
Eva Persson, mötessekreterare Jan Haversten, mötesordförande

Justeras Justeras

___________________________ ___________________________
Daniel Petersson, mötesjusterare Tomas Hellman, mötesjusterare


