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Protokoll förbundsstämma Svenska Kendoförbundet 
Söndag 7 juni 2020 kl.15.00-18.00, digitalt via Easymeet Online 

 
 

1. Förbundsstämmans öppnande 
Förbundsordförande Jimmy Thorsell hälsade alla välkomna och förklarade 
förbundsstämman öppnad. 
 
Jimmy framförde minnesord över Rolf Radakovits och Lars Carlberg som båda gått 
bort under året. Det hölls en tyst minut för dom avlidna. 
 
Jimmy lämnade över till Leif Sunje att leda stämman fram till punkten om val av 
mötesordförande. 
 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för 
förbundsstämman 
Föreningen Stockholms Kendo Allians genom sitt ombud Sida Yin yrkade att 
Umekawa Budokai IF genom sitt ombud Mathias Sjölander ges rösträtt. 
 
Inga motyrkanden inkom och röstlängden fastställdes således till 8 föreningar med 8 
röster. Se bilaga. 
 

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst 
Kallelse med årsmöteshandlingar gick ut 22 april till föreningar med mejl samt 
annonserades på SB&Ks hemsida 22 april. Mötet förklarades behörigen utlyst. 
 

4. Val av ordförande vid stämman 
Till mötesordförande valdes Leif Sunje. 
 

5. Val av sekreterare vid stämman  
Till mötessekreterare valdes Helga Une. 
 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 
samt val av två rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sida Yin och Martin Ledin. 
 

7. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen för 2019 föredrogs av förbundsordförande Jimmy Thorsell. 
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Föreningen Stockholms Kendo Allians genom sitt ombud Sida Yin yrkade att det till 
verksamhetsberättelsen skall läggas till ett stycke om Rolf Radakovits frånfälle. Honto 
Iaidoklubb genom sitt ombud Björn Hendil-Forssell stöttade yrkandet. 
 
Verksamhetsberättelsen fastställdes av stämman med detta tillägg. 
 

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen 
Förvaltningsberättelsen för 2019 föredrogs av förbundsordförande Jimmy Thorsell. 
 
Förvaltningsberättelsen fastställdes av stämman. 
 

10. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Karlberg, revisor i Svenska 
Kendoförbundet. 
 
Utöver den skriftliga revisionsberättelsen som publicerades inför förbundsstämman 
uppmärksammade Jonas förbundsstämman på en rad observationer som i stort 
handlade om att kvaliteten på styrelsens dokument borde förbättras. Jimmy Thorsell 
tackade revisorerna för deras arbete och informerade att dessa observationer också 
har kommunicerats till förbudnsstyrelsen innan förbundsstämman. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 
Svenska Kendoförbundet styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 
(propositioner) 
En proposition förelåg men då den handlade om medlemsavgiften behandlades den 
under punkt 15. 
 

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

14. Fastställande av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår 
Förbundsordförande Jimmy Thorsell föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan 
för 2020. 
 
Kirsi Höglund, ledamot i förbundsstyrelsen förtydligade hur verksamheten påverkas 
då förbundet under innevarande tvåårsperiod inte beviljats elitstöd och landslagsstöd 
av RF/SB&K. 
 
Förbundsstyrelsen fastställde styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 
Förbundsordförande Jimmy Thorsell föredrog proposition 2020:1 – Förslag angående 
medlemsavgift. Se bilaga. 
Det noterades att detta inte påverkar budget för 2020 då propositionen och denna 
dagordningspunkt gäller medlemsavgiften 2021. 
 
Seikyukai Kyudoförening genom sitt ombud Sara Westlin framförde att detta var en 
olycklig utveckling och frågade ordföranden om det fanns några alternativ. Jimmy 
Thorsell svarade att förbundet har väldigt begränsade möjligheter till sponsring, i 
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jämförelse med mer kommersiella kampsporter, då de tävlande inte kan ha 
sponsorernas loggor på sina tävlingskläder. Inga yrkande inkom. 
 
Umekawa Budokai IF genom sitt ombud Mathias Sjölander frågade ordföranden om 
detta är en kortvarig strategi eller om det innebär en långvarig kostnadshöjning. Kirsi 
Höglund förtydligade att denna ökningen inte kommer ge mera pengar till landslaget. 
Detta är då alltså inte en punktinsats men en finansiering av driften av förbundet 
framöver. Inga yrkande inkom. 
 
Seikyukai Kyudoförening genom sitt ombud Sara Westlin yrkade på en höjning 50 kr.  
Omröstningen utföll enligt nedan: 
Förbundsstyrelsens förslag om 200 kr i årsavgift  3 röster 
Seikyukai Kyudoföreningens förlag om 150 kr i årsavgift  3 röster 
 
Då lika röstetal nåddes ska, enligt 3 kap Årsmöte 4 § Omröstning och beslut, punkt 
4.2, lotten avgöra. Lottning arrangerades av Magnus Ledin med mötesordförande att 
dra lotten. 
 
Lotten utföll så att Seikyukai Kyudoföreningens förslag antogs. 
 
Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till 150 kr per medlem. 
 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstämman fastställde att inga extra avgifter tas ut. 
 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 
Förbundsstämman fastställde att inga styrelsearvoden tas ut. 
 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 
Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av förbundsordförande Jimmy Thorsell. 
 
Förbundsstyrelsens förlag till budget för 2020 fastställdes. 
 

19. Val av ordförande i Förbundet (för två år) 
Amanda Gydemo Östbom föredrog valberedningens förslag. 
 
Till ordförande i förbundet valde stämman Jimmy Thorsell. 
 

20. Val av kassör i Förbundet (för två år) 
Amanda Gydemo Östbom föredrog valberedningens förslag. 
  
Till kassör i förbundet valde stämman Anna Thelander. 
 

21. Val av sekreterare i Förbundet (för två år) 
Amanda Gydemo Östbom föredrog valberedningens förslag. 
  
Till sekreterare i förbundet valde stämman Martin Ledin. 
 

22. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (för två år) 
Amanda Gydemo Östbom föredrog valberedningens förslag. 
 
Ledamot iaidoansvarig, väljs udda år. 
Som ledamot med iaidoansvar fortsätter Caroline Lindholm med ett år kvar av 
mandatperioden. 
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Ledamot jodoansvarig. 
Till ledamot med jodoansvar valdes Jesper Waldestål. 
 
Ledamot kendoansvarig, väljs udda år. 
Som ledamot med kendoansvar fortsätter Stefan Svensson med ett år kvar av 
mandatperioden. 
 
Ledamot naginataansvarig. 
Till ledamot med naginataansvar valdes Kirsi Höglund. 
 
Ledamot kyudoansvarig. 
Till ledamot med kyudoansvar valdes Linda Wohlin. 
 

23. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 
Föreningen Stockholms Kendo Allians genom sitt ombud Sida Yin nominerar Amanda 
Gydemo Östbom till ordförande i Valberedningen. 
 
Till ordförande för valberedningen valdes Amanda Gydemo Östbom.  
 
Till den ena posten som övrig ledamot i valberedningen valdes Isak Rubenson. Den 
andra posten lämnades vakant.  
 

24. Val av två revisorer 
Amanda Gydemo Östbom föredrog valberedningens förslag. 
 
Till revisorer valdes Jonas Karlberg och Joel Bergmark. 
 

25. Förbundsstämman avslutande 
Förbundsordförande Jimmy Thorsell tackade mötesdeltagarna, kansliet, 
mötesordförande och mötessekreterare för ett väl genomfört årsmöte. Johan Jönsson 
tackades av då han nu lämnar valberedningen.  
 
Mötesordförande Leif Sunje tackade stämmodeltagarna samt förklarade 
förbundsstämman avslutad. 
 

 
Enligt uppdrag 

 
 

 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Leif Sunje,     Helga Une, 
Mötesordförande    Mötessekreterare 

 
 
 
 
 

--------------------------------------   -------------------------------------- 
Sida Yin ,     Martin Ledin, 
Justerare     Justerare 


