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Förbundsstämma 2013 
 
Datum: 2013-03-23 
Plats: World Trade Center, Stockholm 
Tid: Kl.10:00-12:00 

 

1. Ordförande Anette Persson Sunje förklarar mötet öppnat och välkomnar närvarande 
mötesdeltagare. 

2. Röstberättigade klubbrepresentanter ropas upp och röstetalet befinns vara 11 röster uppdelat på 
10 föreningar. Detta fastställs av stämman. 

3. Mötet anses vara behörigen utlyst. 

4. Ordförande Anette Persson Sunje väljs till ordförande för mötet. 

5. Sekreterare Emma Sviestins väljs till sekreterare för mötet. 

6. Till justeringsmän tilllika rösträknare väljs Nils Björkegård och Knut Högvall. 

7. Dagordningen godkänns av stämman. 

8. Verksamhetsberättelsen föredrages av styrelsen och fastställs av stämman med följande 
justeringar: 

Sid. 12, under rubriken SM: Kendoförening ändras till Wäsby Kendoförening. 

Sid. 17, i tabellen Artspecifik Ordinarie verksamhet: X deltagare, y med bidrag ändras till 5 
deltagare, 0 med bidrag. 

9. Förvaltningsberättelsen föredrages av kassör Anders Bergström och fastställs av stämman. 

10. Förbundets revisionsberättelse samt Svenska Budo&Kampsportsförbundets revisionsberättelse 
föredrages av mötesordförande Anette Persson Sunje. 

11. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för förflutet verksamhetsår. Mats Wahlqvist agerar 
mötesordförande för denna punkt. 

12. Inga ärenden har hänskjutits till förbundsstämman. 

13. Inga motioner har inkommit till förbundsstämman. 

14. Verksamhetsplanen föredrages av styrelsen och fastställs av stämman. 

15. Styrelsen yrkar på oförändrade årsavgifter och stämman fastställer detta. 

16. Förbundet har inga extra avgifter för innevarande verksamhetsår. 

17. Förbundet har inga styrelsearvoden. 

18. Budgeten föredrages av kassör Anders Bergström samt ordförande Anette Persson Sunje. 
Stämman fastställer budgeten. 

19. Anette Persson Sunje föreslås och väljs till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 
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20. Jimmy Thorsell föreslås och väljs till kassör för det kommande verksamhetsåret. 

21. Isak Rubensson föreslås och väljs till sekreterare för det kommande verksamhetsåret. 

22. Övriga ledamöter föreslås och väljs enligt följande: 

a) Peter Höglund föreslås och väljs till iaidoansvarig för det kommande verksamhetsåret. 

b) Sida Yin föreslås och väljs till jodoansvarig för det kommande verksamhetsåret. 

c) Christian Strandberg föreslås och väljs till kendoansvarig för det kommande verksamhetsåret. 

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

e) Knut Högvall föreslås och väljs till kyudoansvarig för det kommande verksamhetsåret. 

f) Jessica Fröberg föreslås och väljs till ledamot 1 för det kommande verksamhetsåret. 

g) Per Ybo föreslås och väljs till ledamot 2 för det kommande verksamhetsåret. 

23. Monica Lundström föreslås och väljs till ordförande i valberedningen för det kommande 
verksamhetsåret. Takao Momiyama och Emma Sviestins föreslås och väljs till ledamöter i 
valberedningen för det kommande verksamhetsåret. 

24. Magnus Ydmark och Robert Harris föreslås och väljs till verksamhetsrevisorer för det kommande 
verksamhetsåret. 

25. Mötesordförande Anette Persson Sunje förklarar mötet avslutat kl 11:50.  
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