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                                                          PROTOKOLL 
 

Fört vid Svenska Karateförbundets förbundsstämma för verksamhetsåret 2009. 

 

 

 

Tid: Lördagen den 20 mars 2010, kl.10.00 – 12.00 

Plats: Sheraton Hotel, Tegelbacken, Stockholm 

 

 

 

§ 1.  Mötets öppnande 

Förbundsordförande Urban Andersson förklarade Karateförbundets första årsmöte öppnat. 

 

§ 2. Upprop och fullmaktsgranskning  

Röstetalet fastställdes till 51 ombud med sammanlagt 66 röster. Det noterades att bara en tredjedel 

av klubbarna hade rösträtt. Registreringsförfarandet ska därför ses över till nästa år. 

 

§ 3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Förbundsstämman utannonserades på förbundets hemsida i god tid före mötet och utskick med 

handlingar gjordes till klubbarna två veckor före mötet. Stämman befanns vara behörigen utlyst. 

 

§ 4. Val av ordförande för mötet 

På valberedningens förslag valdes Leif Larsson till mötesordförande. 

 

§ 5. Val av sekreterare för mötet 

På valberedningens förslag valdes Anette Risveden till mötessekreterare. 

 

§ 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

På valberedningens förslag valdes Mats Hellman och Karin Sökare till justerare tillika rösträknare 

för stämman. 

 

§ 7. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes efter ändring av lydelsen i § 22.  

 

§ 8. Föredragande av verksamhetsberättelsen för år 2009 

Verksamhetsberättelsen godkändes utan anmärkning. 

 

§ 9. Föredragande av förvaltningsberättelsen för år 2009 

Förbundskassören Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen.  

Förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 

§ 10. Revisorernas berättelse 

Förbundskassören Michael Bergman föredrog revisorernas berättelse varefter den antogs.  

 

 



 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

SVENSKA KARATEFÖRBUNDET Bankgiro: 442-4487               tfn +46 8 597 604 90 
Arenavägen 55, 7tr   Plusgiro: 54 09 55 - 2               fax +46 8 597 604 91 
SE-121 77 Johanneshov                                Org.nr: 802443-3180       info@swekarate.se                      
SWEDEN                                            www.swekarate.se                       

 

 

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning under räkenskapsåret 2009 

Mötet beviljade i enlighet med revisorernas rekommendation förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 

sistförflutet räkenskapsår. 

 

§ 12. Behandling av ärenden, som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsstämman 

  

a) Proposition 2010:1 ang. förbundets stadgar 

 Efter votering om sista meningen i 1 kap 1 § 1.1 antogs stadgarna i sin helhet. 

  

§ 13. Motioner 

 

a) Motion 2010:1 ang. domarkåren/domarkommittén 

 Motionen avslogs i enlighet med styrelsens yttrande över motionen. 

 

b) Motion 2010:2 ang. kumite landslaget 

 Motionen avslogs i enlighet med styrelsens yttrande över motionen. 

 

c) Motion 2010:3 ang. Förtydligande av befintligt regelverk 

 Motionen avslogs i enlighet med styrelsens yttrande över motionen. 

 

§ 14. Fastställande av verksamhetsplan för innehavande verksamhetsår 

Förbundsordföranden Urban Andersson redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

2010. Förbundsstämman fastställde verksamhetsplanen med tillägg på tredje punkten. 

 

§ 15. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår 

Förbundsstyrelsen yrkade på oförändrade avgifter på totalt 71 kr /medlem för nästkommande 

verksamhetsår, vilket fastställdes av stämman. 

 

§ 16. Fastställande av eventuella extra avgifter 

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att inga extra avgifter ska utgå. 

 

§ 17. Fastställande av eventuella styrelsen arvoden 

Enligt styrelsens förslag fastställde stämman att inga arvoden skall utgå. 

 

§ 18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Förbundskassören föredrog budgeten för 2010 som därefter fastställdes. 

 

§ 19. Val av ordförande 

Till förbundsordförande omvaldes på valberedningens förslag Urban Andersson enhälligt på 3 år. 

 

§ 20. Val av vice ordförande 

Till vice förbundsordförande valdes på valberedningens förslag Jadranka Plese på 1 år. 

 

§ 21. Val av kassör 

Till förbundskassör omvaldes på valberedningens förslag Michael Bergman på 2 år. 
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§ 22. Val av två övriga ledamöter 

Till ledamöter i förbundet omvaldes på valberedningens förslag Dejan Brajic på 2 år och 

Isabelle Lilja valdes på 1 år. 

 

§ 23. Val av två revisorer 

På valberedningens förslag omvaldes både Thomas Forslund, auktoriserad revisor och Leila Orre.  

 

§ 24. Val av två revisorssuppleanter 

På valberedningens förslag omvaldes Jacob Wojcik, auktoriserad revisor och Johan Brinkeberg 

valdes. 

 

§ 25. Val av valberedning 

Stämman beslutade att välja Petri Tabell till ordförande för valberedningen samt Tomas Leinfors 

och Tina Fjärem till övriga ledamöter. 

 

§ 26. Val av ombud till Riksidrottsmötet 

Då nästa riksidrottsmöte äger rum först år 2011 så utgick denna punkt. 

 

§ 27. Mötets avslutande 

Mötesordförande Leif Larsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Anette Risveden    Leif Larsson 

Mötessekreterare    Mötesordförande   

     

 

 

 

 

____________________   ____________________ 

Mats Hellman   Karin Sökare 

Justerare    Justerare    

 

 

 

 

 

 

 

 


