
Svenska Kendoförbundet

Förbundsstämma 2010

Plats: Sheraton Hotel, Stockholm
Datum: lördagen den 20 mars 2010
Tid: 10:00-11:10

1. Ordförande Dan Fujii förklarar mötet öppnat och välkomnar närvarande 
mötesdeltagare.

2. Ordförande Dan Fujii läser upp röstberättigade klubbrepresentanter och finner 
röstetalet vara 12 stycken, uppdelat på 11 stycken föreningar. Detta fastställs 
av mötet.

3. Mötet anses vara behörigen utlyst.
4. Ordförande Dan Fujii väljs till ordförande för mötet.
5. Sekreterare Christian Strandberg väljs till sekreterare för mötet.
6. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Tony Lindström och Stuart Bäck.
7. Dagordningen godkänns av mötet.
8. Verksamhetsberättelsen föredrages av ordförande Dan Fujii och fastställdes av 

mötet.
9. Förvaltningsberättelsen föredrages av kassör Nicke Rydgren och utfallet 

fastställdes av mötet.
Förvaltningsberättelsen fastställs av mötet.

10. Revisionsberättelsen hänskjuts till Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
stämma.

11. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet för förflutet verksamhetsår.
12. Inga ärenden har hänskjutits till förbundsstämman.
13. Inga motioner har inkommit till förbundsstämman.       
14. Kassör Nicke Rydgren drar budgeten och verksamhetsplanen ihop, med hjälp 

av artansvariga.
Ordförande Dan Fujii drar den den centrala verksamhetsplanen för 2010.

      Ordförande Dan Fujii drar kendons verksamhetsplan för 2010.  
      Iaidoansvarig Raili Bükk drar iaidons verksamhetsplan för 2010. 

Lollo Flodenberg Ahldén drar jodons verksamhetsplan för 2010. 
Kyudoansvarig Jan Graaf drar kyudons verksamhetsplan för 2010. 
Ordförande Dan Fujii drar naginatans verksamhetsplan för 2010.         
Mötet fastställer verksamhetsplanen för 2010.

15. Kendoförbundets klubbar betalar, på grund av lågt medlemsantal inom 
förbundet, en förhöjd avgift per medlem (100:- istället för 71:-). Mötet 
fastställer den förhöjda avgiften för kommande verksamhetsår. 

16. Några extra avgifter för innevarande verksamhetsår har förbundet inte och 
ordförande Dan Fujii föreslår att vi lämnar punkten.

17. Några styrelsearvoden har förbundet inte och ordförande Dan Fujii föreslår att 
vi lämnar punkten.

18. Kassör Nicke Rydgren presenterar budgeten för 2010 ihop med 
verksamhetsplanen. Ett extra anslag till domarverksamhet för iaido på 12000 
kr lades till. Budgeten fastställs av mötet.

19. Nils Björkegård föreslås och väljs till ordförande för det kommande 
verksamhetsåret.



20. Nicke Rydgren föreslås och väljs till kassör för det kommande 
verksamhetsåret.

21. Emma Sviestins föreslås och väljs till sekreterare för det kommande 
verksamhetsåret.

22. Övriga ledamöter föreslås och väljs enligt följande:
a. Mats Wahlqvist föreslås och väljs till kendoansvarig för det kommande 

verksamhetsåret.
b. Jonas Hasselhuhn föreslås och väljs till iaidoansvarig för det 

kommande verksamhetsåret.
c. Peter Hellberg föreslås och väljs till jodoansvarig för det kommande 

verksamhetsåret.
d. Kirsi Höglund föreslås och väljs till naginataansvarig för det 

kommande verksamhetsåret.
e. Jan Graaf föreslås och väljs till kyudoansvarig för det kommande 

verksamhetsåret.
23. Suppleanter föreslås och väljs enligt följande:

a. Jesper Waldestål föreslås och väljs till suppleant 1 för det kommande 
verksamhetsåret.

b. Peter Höglund föreslås och väljs till suppleant 2 för det kommande 
verksamhetsåret.

24. Till ordförande i valberedningen föreslås och väljs Raili Bükk. Till ledamöter i 
valberedningen föreslås och väljs Maria Engqvist och Tony Lindström.

25.  Avgående ordförande Dan Fujii förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet                                                     Mötesordförande

____________________                                    _____________________
Christian Strandberg                                           Dan Fujii

Justeras                               Justeras

____________________                               ______________________
Tony Lindström                                                    Stuart Bäck  
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