SVENSKA
AIKIDOFÖRBUNDET

PROTOKOLL
Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet
Tid och plats: Lördag 24 mars 2012 kl. 10.00–11.50 på Hotel Sheraton i Stockholm

1

Stämmans öppnande
Förbundsordförande Leif Sunje hälsade alla ombud välkomna och förklarade därmed
2012 års stämma för öppnad.

2

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman
Efter genomförd fullmaktsgranskning noterades att 28 ombud närvarade med
tillsammans 37 röster.
Stämman beslutade att fastställa röstlängden att utgöra bilaga till detta protokoll.

3

Fråga om stämman är behörigen utlyst
Konstaterades att stämman var behörigen utlyst.

4

Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att välja Daniel Petersson till ordförande.
Daniel Petersson övertog därefter klubban av Leif Sunje.

5

Val av sekreterare vid stämman
Stämman beslutade att välja Ylva Beckman till sekreterare.

6

Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet,
samt val av två rösträknare
Stämman beslutade att välja Stig Forsberg och Stefan Jansson till justeringsmän
tillika rösträknare.

7

Fastställande av föredragningslistan
Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan i föreslaget skick.
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Föredragande av verksamhetsberättelse
Leif Sunje föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse.
Följande korrigeringar anmäldes:
Under rubriken Svensk Aikido 50 år: ett tillägg efter andra stycket, Glädjande var
att Ichimura Sensei kom till Sverige för att delta i helgens begivenhet.
Under rubriken Jämställdhet: Vanadis Aikidoklubb stryks från listan över klubbar
som beviljats jämställdhetsbidrag.
Under rubriken Utbildning, ett tillägg till första meningen: Förbundet har under året
i samarbete med graderingskommittén genomfört två fukushidoin- och
shidoinutbildningar inom Aikikai.
Stämman beslutade därefter att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

9

Föredragande av förvaltningsberättelse
Max Korkkinen föredrog förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse.
Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

10

Revisionernas berättelse
Jöran Fagerlund föredrog revisionsberättelsen som rekommenderade stämman att
bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Stämman beslutade att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

12

Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
Konstaterades att inga ärenden från förbundsstyrelsen förelåg och därmed lämnades
denna punkt på föredragningslistan.

13

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen
Konstaterades att inga motioner inkommit och därmed lämnades denna punkt på
föredragningslistan.

14

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Leif Sunje föredrog förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan.
Per-Ola Olsson yrkade om ett tillägg till punkt 3 under Jämställdhet:
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ändra reglerna och ge möjlighet att söka bidrag
både före och efter arrangemang, vilket förbundsstämman biföll.
Stämman beslutade att med detta tillägg anta förbundsstyrelsens förslag till
Verksamhetsplan 2012.
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Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma
medlemmar
Förbundsstyrelsen föreslog 50 kronor i oförändrad årsavgift för år 2013.
Stämman beslutade att fastställa förbundets årsavgift till 50 kr för år 2013.

16

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Inga förslag till extra avgifter förelåg och därmed lämnades denna punkt på
föredragningslistan.

17

Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
Inga förslag till arvoden för förbundsstyrelsen förelåg och därmed lämnades denna
punkt på föredragningslistan.

18

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Max Korkkinen föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2012.
Stämman beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2012.

19

Val av ordförande i förbundet
Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till förbundsordförande.
Stämman beslutade att välja Leif Sunje till förbundsordförande.

20

Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter i
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade att välja Per-Åke Wilhelmsson, Ylva Beckman, Max Korkkinen,
Moa Lindell, Mikael Friberg, Patrik Unné, Leif Brand samt Jennie Hedrén Hasselros
till ledamöter i förbundsstyrelsen.

21

Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter
Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till ny valberedning.
Stämman beslutade att välja Jacob Blomquist till ordförande i valberedningen samt
Maria Alander och Mårten Holmberg till ledamöter i valberedningen.

22

Val av två revisorer
Stämman beslutade att välja Jöran Fagerlund och Henrik Söderquist till revisorer i
förbundet.
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Förbundsstämmans avslutande
SB&K:s ordförande Stefan Stenudd utdelade SB&K:s högsta förtjänsttecken till Leif
Sunje.
Stämmans ordförande Daniel Petersson tackade stämmodeltagarna för deras insats
och förklarade 2012 års ordinarie förbundsstämma för avslutad.

Vid protokollet
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