Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen
Datum och tid: 2018-03-17 kl 10.00-11.15
Plats: World Trade Center, Stockholm

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Tobias Back hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 34 klubbar vara representerade med sammanlagt 46
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 Emil Gustafsson till sekreterare på mötet.

§ 6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt
val av två rösträknare.
Stämman valde Dan Andersson och Conny Magnusson till justeringsmän & Rösträknare
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§ 7. Godkännande av dagordningen.
Stämman godkänner dagordningen

§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelse.
Förbundets ordförande Tobias Back föredrog verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen
godkändes.

§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelse.
Förbundets kassör Nico Christoforidis föredrog förvaltningsberättelsen som fastställdes av mötet.

§ 10. Revisionernas berättelse.
Mötesordföranden informerade att det åter igen inte inkommit någon revisionsberättelse. Mötet
beslutade att om SB&Ks revisionsberättelse godkänns så vidgår stämman det beslutet.
(SB&Ks revisionsberättelse godkändes, på efterföljande möte)

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet förutsatt att SB&Ks revisionsberättelse godkänns.

§ 12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Inga propositioner inkomna.

§ 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 motioner inkomna. Beslutades att ändra stadgarna enligt SB&Ks förslag som presenterades
precis innan mötet om att andra hur val av revisorer går till. (Federationen väljer nu 2 st själva och
ingen tillsätts via SB&K)

§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Tobias föredrog verksamhetsplanen med hjälp av de olika rådens ordföranden
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§ 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 2018. Stämman fastställde
budgeten enligt förslaget.

§ 19. Val av ordförande i Förbundet för en period om ett år.
Till ordförande i förbundet omvaldes Tobias Back.

§ 20. Val av kassör i Förbundet för en period om två år.
Till förbundskassör valdes Nico Christoforidis.

§ 21. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen för en period om två år samt två suppleanter
för en period om ett år. Ena året väljs tre ledamöter och det andra året två ledamöter.
Följande valdes till ordinarie ledamöter:
Mikael Sehlstedt Nyval
Håkan Linnarsson Nyval
Till suppleanter valdes:
Jesper Kedjevåg
Emil Gustafsson
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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 Janet Smedberg som ordförande. Till övriga ledamöter valdes
André Angantyr och Monica Billger

§ 23. Val av två revisorer på ett år
Stämman valde på valberedningens förslag Ingvar Johansson och Hans Brännström som
federationens revisorer
§ 24. Mötets avslutande.
Mötesordförande Daniel Norrgård Darelli delade ut 2 stycken förtjänsttecken från SB&K
Nummer fem (guld med guldring och röd botten) till Conny Magnusson och nummer sex (guld med
guldring och grön botten) till Tobias Back.
Efter utdelningen tackade de mötesordföranden de närvarande för visat intresse och förklarar mötet
avslutad.

_____________________

____________________

Mötesordförande
Daniel Norrgård Darelli

Mötessekreterare
Emil Gustafsson

______________________

_____________________

Justerare
Dan Andersson

Justerare
Conny Magnusson
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