PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA 2019
Fört vid ordinarie årsmöte för Svenska Armsport Förbundet 2018-03-09, Helsingborg.
1.

Förbundsstämmans öppnande
Anders Axklo hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman
20 föreningar närvarande, se bifogad förteckning.

3.

Fråga om stämman är behörigen utlyst
Stämman beslutade att godkänna utlysningen.

4.

Val av ordförande vid stämman
Anders Axklo valdes till stämmans ordförande.

5.

Val av sekreterare vid stämman
Andreas Johansson valdes till stämmans sekreterare.

6.

Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet,
samt val av två rösträknare
Stämman valde Mitcho Tek och Ann Johansson till justerare sant rösträknare.

7.

Fastställande av föredragningslistan
Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan enligt tidigare utskick.

8.

Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen är sedan tidigare utskickad och godkändes av stämman.

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse föredrogs muntligen och godkändes av stämman.

10.

Revisorernas berättelse
Då Budo och kampsportförbundets revision inkom väldigt sent valde ordföranden att visa upp
denna på tavlan och läste högt ur densamma. Stämman beslutade godkänna revisionen.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12.

Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
Inga ärenden föreslås till förbundsstämman av förbundsstyrelsen.

13.

Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
1. Brynäs Tävlingskommitte
Stämman beslutade att inte anta motionen i enlighet med styrelsens uttalande, se nedan.
– Ett svenskt landslag består idag ofta av 40–50 individer, och en samordning av resor och boende är en arbetsmängd
som knappast kan utföras på ideell basis, alldeles utöver frågan om betalningsansvar. Att lägga ut reseansvaret på
resebyrå är förvisso möjligt, men tar ifrån den enskilde tävlanden möjlighet att själv välja kostnadsnivå på boende och
resa. I ljuset av detta rekommendera styrelsen avslag på motionen, men uppmuntrar till en samordning på klubbnivå.
2. Domarvode
Motionen drogs tillbaka av motionsställarna vilket också godkändes av stämman.
3. Alkoholfria tävlingar
Stämman avslog motionen.
4. Dopingtester
Stämman avslog motionen.

14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Verksamhetsplanen föredrogs muntligen av Anders Axklo. Stämman beslutade att
godkänna förslaget till verksamhetsplan för 2019.

15.

Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Stämman beslutade ingen förändring i avgifterna utan ligga på samma nivå som 2018 års avgifter.

16.

Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Inga extra avgifter fastslogs.

17.

Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen
Inga arvode betalas ut till förbundsstyrelsen kommande verksamhetsår.

18.

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Stämman beslutade att godkänna förslaget för budget.

19.

Val av ordförande i Förbundet
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Anders Axklo som ordförande i
förbundet för en period om två (2) år.

21.

Fastställande av antalet ledamöter
Stämman fastställde antalet ledamöter till 9 (nio) personer.

22.

Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen - se bilaga 6
Stämman beslutade att välja följande personer på en period om två (2) år:
Andreas Johansson, Marie Widblom, Roine Eklund och Elina Persson.
Stämman beslutade att välja följande personer på en period om ett (1) år:
Pelle Chamliden.
Ordinarie ledamöter med ett (1)år kvar på sin mandatperiod:
Jimmy Cebula, Erika Brundin och Anna Grönlund.

23.

Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall
vara lika fördelat mellan könen.
Stämman beslutar att välja: Mitcho Tek (ordförande) samt ledamöterna Torbjörn Andersson och Johanna Falkenström.
Omval

24.

Val av två revisorer varav en ska utses av SB&K
Stämman beslutade att Kent andersson väljs på en period om ett (1) år att jämte revisorerna på SB&K’s valda
revisorer granska förbundets förvaltning.

25.

Förbundsstämmans avslutande
Anders Axklo tackade för god uppslutning och avslutade mötet.
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RÖSTLÄNGD enligt budo-och kampsport per den 2019-03-08
Blue-Lake Armsport IF
Drakbrytarnas Idrottsförening
Falkenbergs Armsportklubb
Flen Sport & Hälsa Idrottsförening
Föreningen Aktiv Armsport
Föreningen Brynäs Armwrestling
Föreningen Flens Armfighters
Föreningen Göteborg Armsport
Föreningen Northern Arms
Föreningen Storuman Armsport Lappmarken
Föreningen Strömbrytarna
Föreningen Trollhättan Armsport
Hammarby IF Armbrytarförening
Föreningen Hedemora Armsports Klubb
Iron Arms Wexio IF
Kaisho Kampsport
Storsjöbrytarna Armbrytarklubb
Vätternbrytarna Jönköping Armbrytarklubb
Vätternbrytarna Motala Armbrytarklubb
Ej närvarande
Arvidsjaur Armsport IK
Föreningen Dalabrytarna
Gefle Armsport

Johan Olofsson
Andreas Tjärnberg
David Bengtsson
Roine Eklund
Fia Reisek
Mitcho Tek
Ann Johansson
Anna GrönlunD
Pirjo Laituri
Andreas Johansson
Ronny Johansson
Carl Backelin
Stefan Karlström
Andreas Westman
Daniel Nyhrén
Tobjörn Andersson
Erika Brundin
Andreas Oskarsson
James Olofsson

