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ÅRSMÖTESPROTOKOLL  
 
Datum:  lördag 23 mars 2019 
Plats:  Münchenbryggeriet i Stockholm, Söder Mälarstrand 33 
Tid:  klockan 10 – 12. Fullmaktsgranskning 9.45 – 10. 
Dokument:  http://www.kendoforbundet.se/dokument/arsstamma/stamma-2017/ 
 
 

1. Förbundsstämmans öppnande  
Ordförande öppnade mötet 
 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman  
Förbundsstämman hade 6st röstberättigade klubbar med totalt 7 röster närvarande. 
 

3. Fråga om stämman är behörigt utlyst  
Stämman förklarades vara behörigt utlyst 
 

4. Val av ordförande vid stämman  
Sittande ordförande Jimmy Thorsell valdes till mötesordförande 
 

5. Val av sekreterare vid stämman  
Martin Ledin valdes till mötessekreterare 
 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet, samt val 
av två rösträknare  
Isak Jarlebring Rubensson och Jussi Myllyluoma valdes till Justeringsmän 
 

7. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes   
 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman. 
 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse  
Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes av stämman. 
 

10. Revisionernas berättelse  
Revisionernas berättelse lästes upp för stämman. 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.  
 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner)  
Styrelsen har inte lagt fram några propositioner. 
 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till 
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen 

1. Motion om huvudskador och knockout. 
Styrelsen kommer ta fram ett artspecifikt regelförslag som går i linje med SBOK:s  
”Regler för tävling” 
Styrelsen kommer ta fram rutiner för hantering och rapportering av skador. 

 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  
Verksamhetsplanen för 2019 gicks igenom 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  
Stämman fastställer en årsavgift på 100 kr 
 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår  
Styrelsens förslag är inga extra avgifter, stämman beslutade inga extra avgifter under 2019 
 

17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen  
Styrelsens förslag är inga arvoden, stämman beslutade inga arvoden under 2019 
 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår  
Budgeten för 2019 gicks igenom och stämman godkände den. 

19. Val av ordförande i Förbundet  
Jimmy Thorsell valdes till ordförande för förbundet för året 2018–2019  
 

20. Val av kassör i Förbundet  
Antonio Arteaga valdes till Kassör för förbundet för året 2019–2020 
 

21. Val av sekreterare i Förbundet  
Martin Ledin valdes till sekreterare för förbundet för året 2019–2020  
 

22. Val av två övriga ledamöter i förbundsstyrelsen  
a. ledamot Iaidoansvarig  

Caroline Lindholm valdes till artansvarig för iaido för åren 2019 – 2020 
 

http://www.kendoforbundet.se/


 

© 2014 Svenska Kendoförbundet.                                                                                              Sida 3 av 3 

http://www.kendoforbundet.se 

 

 

b. ledamot kendoansvarig  
Stefan Svensson valdes till artansvarig för kendo för åren 2019–2020 

 

23. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. 
Ordförande och sammankallande: Amanda Gydemo Östbom, omval 
Ledamöter: Johan Jönsson omval, Isak Jarlebring Rubensson nyval 
 

24. Val av två revisorer.  
Jonas Karlberg, omval, Joel Bergmark, omval 
 

25. Förbundsstämmans avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat 

 
 
 
Ordförande  Justerare   Justerare  
   
Jimmy Thorsell Isak Jarlebring Rubensson  Jussi Myllyluoma    
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