
Protokoll fört vid årsmöte för Svenska Armsportförbundet  
Datum:   10 mars 2017 kl 20.00 • Elite Hotell, Örnsköldsvik 
  

§1 Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 
  Votering §9   
 Kasino Kampsport NEJ 
 Flen Armfighters NEJ 
 Vätternbrytarna Jönköping Avstår 
 Storsjöbrytarna NEJ 
 Isbrytarna NEJ 
 Vimmerby Kampsport NEJ 
 Drakbrytarna JA 
 Strömbrytarna JA 
 Brynäs Armwrestling JA 
 Ekerö IK JA 
 Wild River Arms JA 
 Smearms NEJ 
 Storuman Armsport avstår 
 Hammarby NEJ 
 Hedemora Arsmport Avstår 
 Vätternbrytarna Motala NEJ 
 Örnsköldsviks AK avstår 

§2 Godkännande av kallelse samt fastställande av dagordning 
 Mötet beslutade att godkänna kallelsen och dagordningen fastställdes. 

§3 Val av mötets ordförande samt mötets sekreterare 
 Mötet beslutade att välja Anders Axklo till årsmötets ordförande samt Andreas Johansson  
 till årsmötets sekreterare. 

§4 Val av 1 st protokolljusterare tillika rösträknare 
 Mötet beslutade att välja Erika T Lorentsson att justera protokollet. 

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2016 
 Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen. 

§6 Styrelsens ekonomiska berättelse 2016  
 Mötet beslutade att godkänna styrelsens ekonomiska berättelse samt den av revisorn  
 upprättade revisionsrapporten. 

§7 Styrelsens ansvarsfrihet 
 Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

§8 Val av förbundsstyrelse 
  
 • Ordförande väljs på en period om 2 år  
  Anders Axklo valdes i enlighet med valberedningens förslag. 

 • Ledamöter   3 ledamöter väljs på en period av 2 år  
  Andreas Johansson, Marie Vidblom och Roine Eklund valdes i enlighet med 
   valberedningens förslag. 
   
  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  
  Elina Persson, Pelle Chamliden, Malin Kleinsmith valdes i enlighet med  
  valberedningens förslag. 
  
 Val av revisor 
 Daniel Augustsson valdes av mötet till förbundets revisor på en period av 1 år.  

 Val av valberedning - 1 år  
 Lotta Brihem och Aysu Yuksel väljs av mötet till förbundets valberedning. 
 Lotta Brihem väljs också till sammankallande för valberedningen. 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§9 Behandling av inkomna motioner 
 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. 
    
 Votering i frågan begärs och efter omröstning så beslutar årsmötet att avslå motionen med 
 röstningsresultatet 8 nej, 5 ja, och 4 avstod från att rösta. Se voteringsresultat under punkt 1. 
   
§10 Fastställande av medlemsavgifter 
 I samband med Budo- och Kampsportförbundets årsmöte den 25 mars kommer kongressen 
 att fastställa årsavgifterna för medlemskap varför vi måste avvakta det beslutet. 

§11 Verksamhetsplan Svenska Armsportförbundet 2016  
 Mötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsplan. 

§12 Övriga frågor 
 Frågan om försäkringar togs upp för diskussion och styrelsen får i uppdrag att bevaka denna  
fråga och på ett enklare sätt hänvisa till vad som gäller med försäkringen på hemsidan. 

§14 Mötets avslutande 
 Ordförande tackade för god uppslutning och avslutade mötet. 

 
 
 Örnsköldsvik den 10 mars 2017 

 Andreas Johansson  Erika T Lorentsson  Anders Axklo 
 mötets sekreterare  justerare, rösträknare  mötets ordförande
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