Protokoll fört vid Svenska Budo och Kampsportsförbundets Ju-Jutsusektions
årsmöte 040320
§1

Mötets öppnande
Emil Gustafsson förklarade mötet öppnat.

§2

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd
Efter granskning av inkomna fullmakter fastställde årsmötet att det fanns
sammanlagt 18 röster från 9 klubbar.

§3

Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst
Mötet förklarades behörigen utlyst.

§4

Val av ordförande vid mötet
Daniel Petersson, Kalmar Budoklubb, föreslogs av valberedningen och valdes
till mötesordförande.

§5

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

§6

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera
mötesprotokoll, samt val av två rösträknare
Årsmötet valde Annika Löfström samt Tobias Sandell till rösträknare samt att
justera protokollet.

§7

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes med ett tillägg om övrig fråga som
lades in som §23.

§8

Föredragande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Gunnar Hoffsten. Följande justering
gjordes:
SM ställdes inte in för partävling. (sida 28 andra stycket)
Årsmötet föreslog att höga dangraderingar oavsett stil borde uppmärksammas i
verksamhetsberättelsen. Styrelsen lovade titta på frågan under året.
Efter dessa justeringar fastställdes Verksamhetsberättelsen.

§9

Föredragande av förvaltningsberättelsen
Sektionskassör Petra Fluor föredrog förvaltningsberättelsen vilken lades till
handlingarna.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under
sistförflutet räkenskapsår
Årsmötet beviljade sektionsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret under förbehåll att huvudårsmötet beviljar huvudstyrelsen
ansvarsfrihet.

§11

Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till
sektionsårsmötet (propositioner)
Inga ärenden fanns att behandla.

§12

Motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 7§, inkommit till
sektionsstyrelsen
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§13

Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Styrelseordförande Emil Gustafsson föredrog arbetsplanen för 2004.
Arbetsplanen fastställdes.

§14

Fastställande av eventuella extra avgifter
Inga extra avgifter.

§15

Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga styrelsearvoden fanns att fastställa.

§16

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Sektionskassören Petra Fluor föredrog sektionens budget 2004 vilken godkändes
av årsmötet.
Noterat: Styrelsen uppmanar medlemsklubbarna inkomma med ansökan om
medel för aktiviteter i klubbarna då en post (framtida satsningar) finns avsatt för
medlemsklubbarna att söka ur till olika lokala aktiviteter.

§17

Val av ordförande i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Emil Gustafsson omvaldes till ordförande.

§18

Val av sekreterare i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Gunnar Hoffsten omvaldes till sekreterare.

§19

Val av kassör i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Petra Fluor omvaldes till kassör.

§20

Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen
Valberedningens förslag Dan Andersson och Niclas Sjöberg omvaldes till
ledamöter.

§21

Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen
Årsmötet valde Cecilia Nyström, Irene Brändström och Jan Haversten till
valberedning och att sinsemellan utse ordförande respektive ledamöter.

§22

Val av ledamot i Björn Hornwalls Minnesfond
Ola Johansson omvaldes av årsmötet till ledamot i Björn Hornwalls minnesfond.

§23

Övrig fråga
Irene Brändström uppmanade alla klubbar att se om sina rutiner och försäkra sig
om att deras bidragsansökningar inkommit till respektive enhet genom att skicka
in ansökningen rekommenderat eller via klubben on-line.
Mötesordföranden passade på att presentera presidenten i Ju-Jitsu International
Federation, Paul G Höglund, som under mötets gång anslutit sig. Paul höll ett
kortare anförande där han informerade om internationella förbundets aktiviteter
Emil Gustafsson informerade om framtidsseminarium i Kalmar den nionde maj i
år. Emil Gustafsson riktade även ett stort tack till Daniel Petersson för sitt arbete
med sammanställningen av det nya domarkompendiet.

§24

Mötets avslutande
Emil Gustafsson återtog klubban av mötesordförande och tackade årsmötet för
visat intresse samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

___________________________
Eva Persson, mötessekreterare

___________________________
Daniel Petersson, mötesordförande

Justeras

Justeras

___________________________
Annika Löfström, mötesjusterare

___________________________
Tobias Sandell, mötesjusterare

