Förbundsstämma
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum: 26 mars 2011, kl 10.00-12.00
Plats: Svenska Budo & Kamsportsförbundets Kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm
Representerade föreningar: Bromma, Stockholms Studenter, Stockholms Södra, Karlstad, Visby, Skövde.
Ej representerade föreningar: Karlstads Studenter, Göteborg, Haninge, Stockholm Norra.
1.

Mötet öppnade
Mötet förklarades öppnat.

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Upprop gjordes och röstlängden fastställdes till 5 röster.

3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

4.

Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes Anders Pettersson.

5.

Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes Peter Hansen.

6.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två
rösträknare
Till justerare valdes Peter Thorvald, Johan Frendin.

7.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.

8.

Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Anders Pettersson och lades till handlingarna.

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen föredrogs av Anders Pettersson och lades till handlingarna.

10. Revisorns berättelse
Budo & kampsportsförbundets revisorer har granskat underförbundens ekonomi utan anmärkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2010.
12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen
a. Förslag till revidering av stadgar för Shorinji Kempoförbundet
Den föreslagna ändringen av stadgarna antogs bortsett från paragraf 3.3 som ska utelämnas.
13. Behandling av motioner som i stadgeenligtid, enligt 3 kap 7§ inkommit till förbundsstyrelsen
Inga motioner har inkommit.

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Föreslagen verksamhetsplanen antogs med ett tillägg om planering av Läger och tävlingar och ett
förtydligande av mätbara mål.
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den
årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Beslutade att ha oförändrade årsavgifter, dvs. 29:- utöver det SB&K har, vilket innebär totalt 100:- (79:- +
21:- för försäkring).
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Beslutade att inga extraavgifter ska tas ut.
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Beslutade att inget arvode utgår till styrelsen.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Budgetförslaget antogs med tillägg om kostnad för SM respektive för resebidrag till deltagare vid
Masterseminars.
19. Val av ordförande i Förbundet
Till ordförande valdes Anders Pettersson (omval).
20. Val av vice ordförande i Förbundet
Till vice ordförande valdes Anders Magnusson (omval).
21. Val av kassör i Förbundet
Till Kassör valdes Peter Thorvald (omval).
22. Val av sekreterare i Förbundet
Till sekreterare valdes Peter Hansen (omval).
23. Val av en övrig ledamot i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
Till ledamot valdes Johan Frendin (nyval) och till suppleanter valdes Leif Kekonius (nyval) och Lotta
Wersäll (nyval).
24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika
fördelat mellan könen
Till valberedningen valdes Alexander Tilly (ordförande) (omval), Charlene Lima (omval) och Boban
Mladenovic (nyval).
25. Val av en revisor, ytterligare en revisor utses av SB&K:s förbundsstyrelse
Beslut togs att Shorinji Kempoförbundet använder sig av en revisor utsedd av SB&K. Därutöver utsågs
Pontus Haglund till internrevisor för Shorinji Kempoförbundet.
26. Mötets avslutande
Mötet avslutades

Mötesordförande

Vid protokollet
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