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Lördag 28 mars 2015
World Trade Center i Stockholm, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1.
klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.45 – 10.
http://www.kendoforbundet.se/dokument/arsstamma/stamma-2015/

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Förbundsstämmans öppnande
Ordförande öppnade mötet
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman
Förbundsstämman hade 3 st behöriga klubbar närvarande och 1 st ej behörig klubb och i
styrelsen 3 st klubbar som ej har rösträtt
3. Fråga om stämman är behörigen utlyst
Stämman förklarades vara behörigt utlyst
4. Val av ordförande vid stämman
Anette Sunje valdes till mötesordförande
5. Val av sekreterare vid stämman
Peter Höglund valdes till mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet, samt val av två
rösträknare
Jörgen Falk och Leif Almö valdes till Justeringsmän och tillika rösträknare
7. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
Fråga ställdes om att göra utskick till klubbarna om vad som händer och kommer hända
Detta finns redan på hemsidan under våra idrotter i form av artrapport per art.
Mer information kommer läggas upp på hemsidan som är den plats som informationen från
förbundet publiceras, förbundet kommer att titta på att använda Facebook för att nå ut till
medlemmarna
Styrelsen verksamhetsberättelse för 2014 godkändes av stämman.

9. Föredragande av förvaltningsberättelse
Arbetssätt för kassören förklarades, dvs kassören attesterar underlag som sen SBoK/RF utför.
Under året har det varit svårt att få ut ekonomisk rapport från SBoK, vilket bland annat
syntes på årsstämman genom att den sista versionen blev klar på fredagen innan stämman.
Året började med att SBoK skötte ekonomin och efter sommaren gick detta över till RF att
sköta.
Ordförande visade att förbundet under året har de administrativa kostnaderna legat på
9-14 % trots att vi har 5 st arter i förbundet.
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Genomgång av konto 310-35 samt 319 gjordes av ordföranden samt kassören belyste konto
301.
Förbundet gick med plus i år men av dessa är det bland annat elitstödsmedel 2014 som ska
betalas tillbaka. Siffrorna kan se på hemsidan
Styrelsen verksamhetsberättelse för 2014 godkändes av stämman.
10. Revisionernas berättelse
Lästes upp för stämman.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Byte av ordförande skede genom att Monica Lundström tog över under beslutet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
Inga ärenden är föreslagna stämman
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 ärenden har kommit in för behandling.
Bordlagd motion om budopass från förbundsstämman 2014
Förbundsstyrelsens yrkande se nedan
Således yrkar förbundsstyrelsen att:
- motionen från Kibo dojo kendoklubb om ”Föreningars och utövares frivillighet avseende
budopass” avslås. Detta då utövare som tränar i klubbar som regelmässigt inte använder
Budopasset inte rimligen då kan begära att få ett sådant. Detta bl a med anledning av den
trygghet budopasset visat sig vara för individuella utövare i klubbar som inte av olika
anledningar kunnat administrera sina kyugraderingar
-styrelsen föreslår även att Budopasset tills vidare blir frivilligt för alla förbundets idrotter, men
att klubb måste tillhandahålla ett om klubbmedlem så önskar.
Stämman beslutade bifalla förbundsstyrelsen yrkande enheligt
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Genomgång av verksamhetsplanen för 2015 och stämman godkände den.
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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Styrelsens förslag är oförändrad 2015, stämman beslutade att medlemsavgiften blir
oförändrad 2015, dvs 79 kr. Klubbarna betalar till SBoK som sen för över hela summan till
Svenska kendoförbundet.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Styrelsens förslag inga extra avgifter under 2015, stämman beslutade inga extra avgifter
under 2015
17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
Styrelsens förslag inga arvoden under 2015, stämman beslutade inga arvoden under 2015
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Styrelsens redovisade budget för 2015 fastställdes av stämman.
Budgeten vissa tydligt vilka utgifter som ligger på central nivå, innebörden blir att arterna
inkomst består av graderingsavgifter och ev elitstöd
19. Val av ordförande i Förbundet
Anette Sunje omvaldes till ordförande
20. Val av kassör i Förbundet
Sida Yin valdes till Kassör för förbundet
21. Val av sekreterare i Förbundet
Martin Ledin valdes till Kassör för förbundet
22. Val av sju övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
a. ledamot iaidoansvarig
Peter Höglund omvaldes till artansvarig för iaido
b. ledamot jodoansvarig
Sida Yin omvaldes till artansvarig för jodo
c. ledamot kendoansvarig
Christian Strandberg omvaldes till artansvarig för kendo
d. ledamot naginataansvarig
Kirsi Höglund omvaldes till artansvarig för naginata
e. ledamot kyudoansvarig
Knut Högvall omvaldes till artansvarig för kyudo
f. ledamot 1
Jimmy Thorsell valdes till ledamot 1
g. ledamot 2
John Henriksson valdes till ledamot 2
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23. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall
vara lika fördelat mellan könen
Ordförande och sammankallande
Robert Lingvide
nyval
Ledamöter
Monica Lundström omval
Martin Lindgren
nyval

24. Val av två revisorer.
Svante Ramstedt
nyval
Magnus Ydmark
omval

25. Förbundsstämmans avslutande

Ordförande
Anette Sunje

Justerare
Leif Almö
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