DAGORDNING ÅRSMÖTET 2017
vid ordinarie årsmöte för Svenska Armsport Förbundet 2017-03-10, Örnsköldsvik.
§1

Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd

§2

Godkännande av kallelse samt fastställande av dagordning

§3

Val av mötets ordförande samt mötets sekreterare

§4

Val av 1 st protokolljusterare tillika rösträknare

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
innefattande verksamhetsberättelser för Antidopingkommittén, Domarkommittén, Sportkommittén samt Utbildningsansvarig.

§6

Styrelsens ekonomiska berättelse 20156 se Bilaga 2
Revisionsberättelse samt balans- och resultatrapport.

§7

Styrelsens ansvarsfrihet

§8

Val av förbundsstyrelse
• Ordförande

väljs på en period om 2 år
Valberedningens förslag: Anders Axklo

• Ledamöter

3 ledamöter väljs på en period av 2 år
Valberedningens förslag: Andreas Johansson, Marie Vidblom, Roine Eklund,

Nuvarande ledamöter med ett år kvar av uppdraget
Erika T Lorentsson, Jimmy Cebula, Kim Näsström

• Suppleant

- minst 2 personer väljs på en period av 1 år
Valberedningens förslag: Elina Persson, Pelle Chamliden, Malin Kleinsmith
Se hela valberedningens dokumentation i Bilaga 3

Val av revisor
En revisor väljs på en period av 1 år.
Inga förslag finns från valberedningens sida.

Val av valberedning - 1 år
Ska bestå av två personer varav en väljs till sammankallande.
Inga förslag finns från valberedningens sida.

§9

Behandling av inkomna motioner se Bilaga 4
1. Utökning av antalet styrelseledamöter
Styrelsen rekommenderar årsmötet att avslå motionen med hänvisning till den process som pågår
med ett eventuellt underförbund samt att en eventuell ändring av antalet styrelseledamöter
kräver att stadgarna ändras. Detta innebär då att det beslutet gäller från och med årsmötet 2018.

§10

Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag är att medlems- och föreningsavgift är oförändrad.
Det vill säga 150 kr i medlemsavgift för aktiv medlem samt 100 kr i föreningsavgift.

§11

Verksamhetsplan Svenska Armsportförbundet 2016 se Bilaga 5

§12

Övriga frågor

§14

Mötets avslutande
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2016
Våra medlemmar
Svensk Armsport bestod vid ingången av 2016 av 28 klubbar ute i landet.
Efter att Armbrytning antogs som sport av Budo&Kampsport har en flytt av klubbarnas medlemskap
dit påbörjats, vilket har inneburit att årets medlemssiffror har fragmenterats, och under 2017 kommer
enbart de registrerade i Budo&Kampsport gälla.
Styrelsen 2016.
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande Andreas Johansson,
Marie Widblom, Erika Laurentson, Kim Näsström, Jimmy Cebula. och Per Wahlström. Suppleanter
har varit Malin Kleinsmith och Elina Persson.
Styrelsen har under året sammanträtt 13 gånger, på telefon.
Budo&kampsportsförbundet antog under 2016 armbrytning som en av sina sporter, och
armbrytningen är därmed permanent anslutna till RF. Året har präglats av ett långsamt arbete med att
få in samtliga armbrytarföreningar i Budo%Kampsport för att på så sätt skapa förutsättningar för att
armbrytningen ska kunna utgöra ett eget underförbund i Budo&Kampsport.
Internationell representation
Svensk Armsport har deltagit vid EAF:s och WAF:s respektive kongresser i samband med EM och
VM. Efter beredning av frågorna i styrelsen så har Sverige företrätts av ordförande Anders Axklo. Det
råder turbulens i de internationella organisationerna, och Sverige verkar kontinuerligt aktivt för den
struktur och transparens som är god sed i svenskt föreningsliv.
Våra kommittéer
Kommittéeroch ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna. Den nya situation som
upptagande i B&K innebärär en nystart där kommittéerna får motparter i förbundet att relatera till
och arbeta tillsammans med, något som ännu är i sin linda.
Malin Kleinsmith har haft sitt första år som sportchef i förbundet, en funktion som ersätter den
tidigare sportkommittén, och året får beskrivas som ett uppstarsår.
Domarkomitten har under året utgjorts Joakim Edwall, Mari Thysell, Oscar Fransson Lovisa
Wahlström och Stefan Ludvigsson.
Antidopingkommitteen har utgjorts av Reijo Ylitalo och James Olofsson
Svenska Mästerskapen 2016
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska mästerskapen som 2016 arrangerades av
Ekerö IK. Med över 250 aktiva tävlande. SM:et fortsatte på det inslagna vägen med professionell
webcasting, och med hjälp av sekretariat från WAF och EAFs så är det operativa genomförandet
etablerat på samma höga standard som de internationella mästerskapen.
Tävlingsverksamheten
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Utöver mästerskapen så har förbundets medlemsklubbar under året arrangerat flera tävlingar, som
knappast kan kallas mindre.
Vi ser med glädje på hur tävlingsfloran växer och tävlingskalendrarna fylls, och att vi därmed får mer
armbrytning året runt. Behovet av en samlad tävlingskalender är tydlig, och arbetet med
informationskrav runt tävlingar balanseras mot en tillåtande attityd till nya initiativ. Flera
tävlingsarrangörer har under året med förbundets välsignelse fortsatt med den klassindelning som
kallas klass 1 och pro, för att skapa en mer relevant sportslig förutsättning för de brytare som har varit
aktiva en tid och vill fortsätta att vara det, men som inte kan konkurrera i
elit. Ansvaret för indelning i de olika klasserna ligger fortsatt på den enskilda arrangören som väljer att
ha klass 1.
Internationella framgångar
Sveriges sportsliga framgångar under de internationella mästerskapen har fortsatt i de senaste årens
spår, med totalt 10 medaljer på EM i Bukarest och 19 medaljer på VM i Sofia. Landslaget har under
året förtjänstfullt letts av förbundskapten Jimmy Cebula.

.Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2016

Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2016
gällande Svenska Armsportförbundet

Intäkterna har bestått i huvudsak av medlems- och föreningsavgifter på 95 200 kr samt
startavgifter på SM 28624 kr.
De stora utgiftsposterna under året i förbundet ekonomi har varit elitsatsningen 31683 kr samt landslaget
vid EM och VM på drygt 32 000 kr och dopingarbete på 27 550 kr. Av dopingarbetet förväntar vi oss en
återbetalning från WAF på totalt 9500 kr under 2017 för utlägg i samband med funktionär.
Noteras bör också att det uppstått ett glapp i medlemsavgifterna mellan budo- och kamsportförbundet
och vårt eget förbund. Dessa finn upptagna som ”upparbetade medlemsintäkter” på totalt 67968 kr.
En reglering av detta kommer att ske under 2017.
Vid årets slut fanns tillgångar på 95983 kr. Årets resultat är en en vinst på 32 670 kr.

Styrelsen för Svenska Armsportförbundet i februari 2017.

Revision Svensk Armsport för räkneskapsår 2016

2017-03-09

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att
uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.
Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna.
I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att
bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Jag har granskat väsentliga delar i allt underlag för
att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar
eller årsmötesbeslut.
Jag anser att min revision ger rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för förbundet och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016.

__________________
Daniel Augustsson
Revisor Svensk Armsport

Balansräkning
2016-01-01 - 2016-12-31

2016-12-31

2015-12-31

95 983,52 KR

Omsättningstillgångar
Övriga fordringar (B8)

92 493,64 KR

97 148,00 kr 35 700,00 kr

1510

Kundfodringar

29 180,00 kr

35 700,00 kr

1620

Upparbetade medlemsintäkter

67 968,00 kr

0,00 kr

1 164,48 kr 56 793,64 kr

Kassa och bank (B9)
1912

handkassa

7 011,55 kr

7 011,55 kr

1940

Bankkonto

-8 176,03 kr

49 782,09 kr

Resultaträkning
2016-01-01 - 2016-12-31

88 441,00 KR

Intäkter
3001

SM-avgifter arrangör

Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter (R1)

28 624,00 kr

59 817,00 kr

3540

Försäljning av kläder

32 585,00 kr

3610

Medlems- och föreningsavgifter

27 232,00 kr

152 919,12 KR

Kostnader
Varor, material och tjänster (R5)

141 657,12 kr

4029

Elitsatsning

4061

Funktionärer / Domare

4062

Kostnader SM

19 223,12 kr

4121

Antidopingkommitte

27 550,00 kr

4540

Inköp kläder

29 243,00 kr

4812

Landslaget EM

14 708,00 kr

4813

Landslaget VM

17 496,00 kr

Övriga externa kostnader (R6)
6310

Försäkringar

6570

Bankkostnader

ÅRETS RESULTAT (R11)

31 683,00 kr
1 754,00 kr

11 262,00 kr
10 512,00 kr
750,00 kr

-64 478,12 KR
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Inför kommande årsmöte 2017-03-10
Valberedningen har sedan årsmötet, 2016-04-08, bestått av Anders Svensson (sammankallande), Elin
Larsson och Mattias Zografors. Valberedningen har beretts möjlighet att vara åhörare vid samtliga
styrelsemöten under året. Valberedningens kommunikation har skett över internet, via e-post och
messenger.
Vakanta poster fr.o.m. årsmötet 2017-03-10
En (1) ordförande för en period om två (2) år
Tre (3) ordinarie ledamöter för en period om två (2) år
Två (2) suppleanter för en period om ett (1) år
En (1) revisor för en period om ett (1) år
Två (2) av förbundets medlemmar för valberedning (varav en sammankallande) för en period om ett (1)
år
Nomineringar valberedningen tillhanda
Roine Eklund, ordinarie ledamot – tackat ja
Pelle Chamliden, ordinarie ledamot – tackat ja
Valberedningen har även tillfrågat sittande styrelse om eventuellt fortsatt intresse för kommande
mandatperiod, enligt nedanstående:
Anders Axklo – tackat ja
Andreas Johansson – tackat ja
Marie Widblom – tackat ja
Per Wahlström – tackat nej
Elina Persson – tackat ja
Malin Kleinsmith – tackat ja
Valberedningens förslag till årsmötet
Anders Axklo – ordförande på en period om två (2) år (omval)
Andreas Johansson – ordinarie ledamot för en period om två (2) år (omval)
Marie Widblom - ordinarie ledamot för en period om två (2) år (omval)
Roine Eklund – ordinarie ledamot för en period om två (2) år (nyval)
Pelle Chamliden – suppleant för en period om ett (1) år (nyval)
Elina Persson – suppleant för en period om ett (1) år (omval)
Malin Kleinsmith – suppleant för en period om ett (1) år (omval)
Erika T Lorentsson- ordinarie ledamot (pågående mandatperiod)
Jimmy Cebula – ordinarie ledamot (pågående mandatperiod)
Kim Näsström – ordinarie ledamot (pågående mandatperiod)
Revisor – inga förslag från valberedningen. Valberedningen överlåter till årsmötet att inkomma med
förslag på revisor för kommande mandatperiod om ett (1) år.
Valberedningen överlåter till årsmötet att inkomma med förslag på valberedning inför kommande
mandatperiod om ett (1) år.
Valberedningen uppmärksammar och låter påtala att det är kommande mandatperiods styrelse som ska
fördela nedanstående poster inom styrelsen (se § 24 Svenska Armsportsförbundets stadgar):
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
För valberedningen 2017- 01-24
--------------------------Anders Svensson

--------------------------Elin Larsson

--------------------------Mattias Zografors

BILAGA 4 • MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 2017 • SVENSKA ARMSPORTFÖRBUNDET

Motion 1 • Utökning av antalet styrelsemedlemmar
Motionsställare: Anders Svernsson

Verksamhetsplan
för Svenska Armsportförbundet 2017

Verksamhetsplan för Svenska Armsportförbundet 2017
Vår verksamhetsidé
Enligt våra stadgar har vi som övergripande verksamhetside att utforma armsporten i Sverige så att;
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Verksamhetsområden
Vi ska i allt väsentligt vara våra klubbar behjälpliga utifrån klubbarnas behov.
Detta genom våra olika kommittéers arbete samt styrelsens arbete samordna,
främja och utveckla:
- Klubbarna i Svenska Armsportförbundet
- Tävlingsverksamheten
- Träningsläger
- Utbildning av ledare, domare och funktionärer med flera
- Klubbarnas ungdomsverksamhet
- Samarbetet med Svenska Budo- och kampsportförbundet

Prioriterade verksamhetsområden 2017
-

Samverkan med Budo och Kampsportsförbundet
Sportkommittén
Ungdomsverksamhet

Arrangemang/Ansvarsområden
I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av arrangemang och
verksamhetsområden. Förutom detta ansvarar styrelsen för
- Utmärkelser under 2017
- Juridiska och disciplinära frågor
- Marknadsföring och annonser
- Hemsidan

Budget 2017
Budget för 2017 fastslås vid ordinarie årsmöte för det Svenska Armsportförbundet och ska biläggas
denna verksamhetsplan. En kontinuerlig uppföljning av budget ska ske minst en gång i kvartalet.

