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Protokoll förbundsstämma Svenska Kendoförbundet  
Söndag 14 mars 2021 kl.10:00-11:25, digitalt via Easymeet Online  

  

  

1. Förbundsstämmans öppnande  
Leif Sunje inledde med att hälsa välkomna till den digitala årsstämman. Leif gick 

igenom arbetsordning för mötet och lämnade över till förbundsordförande Jimmy 

Thorsell för att inleda stämman. Jimmy hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade 

stämman öppnad. Jimmy delegerade därefter till Leif att leda stämman fram till 

punkten om val av mötesordförande.  
  

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för 

förbundsstämman  
Föreningen Rai Ken Dojo Budogemenskap yrkade om rösträtt via ombud Raili 

Salminen.  
Umekawa Budokai IF yrkade om rösträtt via ombud Joel Bergmark.  
  

Röstlängden fastställdes till 10 föreningar med 10 röster. Se bilaga.  
  

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst  
Kallelse med stämmohandlingar gick ut 5 februari till föreningar med mejl samt 

annonserades på SB&Ks hemsida 5 februari. Förbundsstämman förklarades 

behörigen utlyst.  

  

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

5. Val av sekreterare vid stämman   
Till mötessekreterare valdes Anna Spangfort.  
  

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 

samt val av två rösträknare  
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Björn Hendil-Forssell och Raili Salminen.  
  

7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställdes.   
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8. Föredragande av verksamhetsberättelsen  
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundsordförande Jimmy Thorsell.  
  

Verksamhetsberättelsen fastställdes.  
  

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen  
Förvaltningsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundskassör Anna Thelander.  
  

Förvaltningsberättelsen fastställdes.  
  

10. Revisorernas berättelse  
Revisionsberättelsen föredrogs av Jonas Karlberg och Joel Bergmark revisorer i 

Svenska Kendoförbundet.   

De redogjorde även muntligt för ett antal observationer som ett medskick till 

kommande förbundsstyrelse.  
  

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen  
Svenska Kendoförbundet styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
  

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman  
(propositioner)  
Inga propositioner förelåg.  
  

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 förbundsstyrelsens förslag till 

verksamhetsplan för 2021.  
  

Stämman fastställde förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 

Förbundsstyrelsen fick ett medskick med önskan om digitala förbundsstämmor även i 

framtiden från Martin Agback.  
  

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 

medlemmar  
  

Förbundsstämman fastställde medlemsavgiften till oförändrade 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 ska utgå.  
  

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår  
Förbundsstyrelsens förslag föredrogs av förbundskassör Anna Thelander.  



  

 3  

  

Förbundsstämman fastställde förbundsstyrelsens förslag till budget för 2021.  
  

19. Val av ordförande i Förbundet (för två år)   
Jimmy Thorsell fortsätter sitt uppdrag som förbundsordförande med ett år kvar av 

mandatperioden.  
  

20. Val av kassör i Förbundet (för två år)   
I valberedningens frånvaro föredrog Leif Sunje valberedningens förslag. Stämman 

valde Anna Thelander som förbundskassör för två år.  
  

21. Val av sekreterare i Förbundet (för två år)   
Martin Ledin fortsätter sitt uppdrag som förbundssekreterare med ett år kvar av 

mandatperioden.  
  

22. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (för två år)   
I valberedningens frånvaro föredrog Leif Sunje valberedningens förslag.  
  

a. ledamot iaidoansvarig,   
Till ledamot med iaidoansvar valdes Caroline Lindholm på två år.   

  

b. ledamot jodoansvarig,   
Till ledamot med jodoansvar fortsätter Jesper Waldestål med ett år kvar av 

mandatperioden.  
  

c. ledamot kendoansvarig,   
Konstaterades att inget förslag till kendoansvarig förelåg. Stämman lämnade 

posten vakant.  
  

d. ledamot naginataansvarig,   
Till ledamot med naginataansvar fortsätter Kirsi Höglund med ett år kvar av 

mandatperioden.  
  

e. ledamot kyudoansvarig, väljs jämna år  
Till ledamot med kyudoansvar fortsätter Linda Wohlin med ett år kvar av 

mandatperioden.  
  

23. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 

ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen  
Konstaterades att avgående valberedning stod till förfogande.  
  

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  
I valberedningens frånvaro föredrog Leif Sunje valberedningens förslag.  
  

Till revisorer valdes Jonas Karlberg och Joel Bergmark.  
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25. Förbundsstämman avslutande  
Förbundsordförande Jimmy Thorsell tackade Stefan Svensson för det jobb han gjort 

för Förbundet. Vidare tackade förbundsordförande mötesdeltagarna, kansliet, 

mötesordförande och mötessekreterare för ett väl genomfört årsmöte.   
  

Mötesordförande Leif Sunje tackade alla deltagarna samt förklarade 

förbundsstämman avslutad.  
  

  

  

  

Enligt uppdrag  
  

  

______________________   ________________________  

 Leif Sunje          Anna Spangfort  

 Mötesordförande      
  

  

  

  

  Mötessekreterare  

______________________    ________________________ 

 Björn Hendil-Forssell      Raili Salminen  

 Justerare          Justerare  



 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

Röstlängd 2021 - Svenska Kendoförbundet Bilaga 1 

Röstlängd fastställd på förbundsstämma 2021-03-14 

Förening SB&K Medl. Röster Distrikt 

Furulunds Jujutsuklubb 2071 2 1 Skåne 

Föreningen Rai Ken Dojo Budogemenskap 2360 8 1 Väst 

Föreningen Stockholms Jodokai 790 8 1 Stockholm/Gotland 

Föreningen Stockholms Kendo Allians 796 92 1 Stockholm/Gotland 

Honto Iaidoklubb 1340 7 1 Stockholm/Gotland 

Idrottsklubben Studenterna i Umeå 1468 33 1 Övre norr 

Kensei Kendo och Iaidoklubb 671 15 1 Stockholm/Gotland 

KFUM Uppsala Iaidoklubb 468 24 1 Mellan 

Takenoko Budoklubb 794 5 1 Väst 

Umekawa Budokai IF 1731 16 1 Övre norr 

Antal föreningar: 10  210 10  

 


