Protokoll årsmöte 2010
Plats och datum: Hotell Sheraton i Stockholm 2010-03-20

1. Mötets öppnande
Ordförande Mattias Lindh hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd
Närvarande var sju st föreningar med sammanlagt åtta röster.
3. Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
Mattias Lindh valdes till mötets ordförande.
5. Val av sekreterare vid mötet
Ebba Lexmark valdes till mötes sekreterare.
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokoll, samt
val av två rösträknare
Hanna Sillén och Romain Schwab valdes till mötets justeringsmän och rösträknare.
7. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Ordförande sammanfattande det gångna verksamhetsåret.
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
Kassören gick igenom förvaltningsberättelsen. Det som kan noteras är att underförbundet
har en ingående balans på drygt -52.000 kr in i 2010. Stora kostnader under 2009 har varit
två framtidskonferenser och VM i Kanada.

10. Fråga om ansvarsfrihet för underförbundsstyrelsen förvaltning under sistförflutet
räkenskapsår
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamhetsåret 2009.
11. Behandling av ärenden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till
underförbundsstyrelsen
Inga ärenden har inkommit till underförbundsstyrelsen.
12. Motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 7 §, inkommit till underförbundsstyrelsen
Inga motioner har inkommit till underförbundsstyrelsen.
13. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Arbetsplanen ser ut som följande:




Fortsätta arbeta föra att främja Kinesisk Kampkonst i Sverige.
Utveckling av tävlingsverksamheten genom bildandet av en domarkommitté.
Utveckla SM/RM till att bli något mer än bara en tävling. En mötesplats för alla
utövare oavsett stil och inriktning på sin tävling.
 Söka möjligheter för sponsring av landslag.
 Utveckla och fastställa en Krishanteringsplan.
14. Fastställande av eventuella extra avgifter
Inga extra avgifter har eller kommer att tillkomma i dagsläget.
15. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga arvoden ska utgå.
16. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Budgeten för 2010 kommer att ha samma fördelning mellan posterna som under 2009.
17. Val av ordförande i underförbundsstyrelsen
Mattias Lindh valdes som ordförande.
18. Val av sekreterare i underförbundsstyrelsen
Ebba Lexmark valdes som sekreterare.

19. Val av kassör i underförbundsstyrelsen
Johnny Olsson valdes som kassör.
20. Val av övriga ledamöter i underförbundsstyrelsen
Luciano Macri, Petter Sande, Hanna Sillén och Peter Brejcha valdes som ledamöter.
Micael Sporre och Niklas Borgh valdes som suppleanter.
21. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen, antalet övriga
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
Urban Tersén valdes till ordförande, Elias Palma och Jimmie Johansson valdes till
ledamöter. Mötet godkände den avvikande könsfördelningen bland valberedningens
ledamöter.
22. Mötets avslutande
Före avslutandet tackade mötesordförande avgående Richard Hellström för hans insats i
styrelsen och passade även på att välkomna invalde Johnny Olsson till förbundets styrelse.
Bilaga: Valberedningens förslag av styrelsemedlemmar.
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