Protokoll årsmöte 2011
Plats och datum: Hotell Sheraton i Stockholm 2011-03-26

1. Mötets öppnande
Ordförande Mattias Lindh hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande var sju st föreningar med sammanlagt åtta röster. Röstlängden fastställdes.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigen utlyst. Framöver skall förbundets årmöte utlysas även
skriftligt via post och/eller e-post.
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
Niklas Sigurdh och Luciano Macri valdes till mötets justeringsmän och rösträknare.
7. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tilläggspunkten 26 Övriga frågor. Punkten för mötets
avslutande blir således punkt 27.
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen
Ordförande sammanfattande det gångna verksamhetsåret. Fokus under året har bland annat
varit att börja arbetet med utvecklingsverktygen, krishanteringsplan, utöka och bibehålla
internationella kontakter och sponsring. Under 2010 var vi 2371 medlemmar och uppdelade
på 70 föreningar.

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen
Kassören gick igenom förvaltningsberättelsen. Det som kan noteras är att förbundet har en
ingående balans på drygt -65.000 kr in i 2011. Stora delar av underskottet lever kvar från
2009. Under 2010 har kostnaderna hållits nere pga. av den bristande ekonomin.
10. Revisorernas berättelse
Revisorerna avropas centralt från Svenska Budo- & Kampsportsförbundets organisation.
11. Fråga om ansvarsfrihet för underförbundsstyrelsen förvaltning under sistförflutet
räkenskapsår
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamhetsåret 2010. Ansvarfriheten
diskuterades med anledning av utebliven utbetalning av arrangörsstöd för SM 2010.
12. Behandling av ärenden som av förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
(propositioner). Fastställande av stadgar för andra gången
Årsmötet röstade ja till de nya stadgarna.
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till
förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha bifogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
Inga motioner har inkommit till förbundsstyrelsen.
14. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Utveckla och fastslå:
 Utvecklingsverktygen
 Krishanteringsplan
 Tävlingsverksamhet
 Domarutbildning
 Regelverk
 Arrangörsmanual
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Ingen justering av årsavgiften.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Inga extra avgifter har eller kommer att tillkomma i dagsläget.

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga arvoden ska utgå.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Den fastslagna budgeten för 2011 består av inkommande anslag ca 120 000 kr, 43 000 kr i
elitstöd. Av detta avgår ca 65 000 kr (minusreslutat år 2010), 25 000 kr (skuld
arrangörsstöd) och 15 000 kr (kommande arrangörsstöd.
19. Val av ordförande i förbundsstyrelsen
Mattias Lindh valdes som ordförande.
20. Val av vice ordförande i förbundsstyrelsen
Luciano Macri valdes som vice ordförande.
21. Val av kassör i förbundsstyrelsen
Marie Roos valdes som kassör.
22. Val av sekreterare i förbundsstyrelsen
Ebba Lexmark valdes som sekreterare
23. Val av tre övriga ledamöter samt två suppleanter i förbundsstyrelsen
Petter Sande, Micael Sporre och Nicklas Sigurdh valdes som ledamöter.
Peder Finnsiö och Niklas Borgh valdes som suppleanter.
24. 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 Peter Brejcha valdes till ledamöter.
Mötet godkände den avvikande könsfördelningen bland valberedningens ledamöter.
25. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
Johnny Olsson lämnas som förslag på revisor.
26. Övriga frågor
Mötet diskuterade även övriga frågor som rör förbundet och kom fram till att:
 Förbundet bör göra en kartläggning av vilka bidrag som finns att söka för olika
ändamål.
 Förbundet bör satsa mer på att profilera Wushu i en större utsträckning och ta till
vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos medlemsföreningarna. Förslag på
detta är workshops, informations- och kommunikationsinsatser och Sanshou Talent
Quad 2011 och liknande satsningar.

 Det finns ett behov av att utveckla domarutbildningarna till att innehålla fler
utvecklingssteg före det att domarlicens erhålls.
 I budgeten för 2011 finns medel avsatt för det innestående arrangörsstödet för SM
2010. Detta skall betalas ut omgående efter det att förbundet fått anslaget för 2011
på kontot.
 Årsmötet bör representeras av samtliga i den sittande styrelsen då detta i dagsläget är
det enda återkommande forumet där medlemsföreningarna och styrelsen kan utbyta
idéer och förslag.

27. Mötets avslutande
Före avslutandet tackade mötesordförande avgående Peter Brejcha, Johnny Olsson och
Hanna Sillén för deras insatser i styrelsen och passade även på att välkomna invalda
Nicklas Sigurdh, Marie Roos och Peder Finnsiö till förbundets styrelse.

Bilaga: Valberedningens förslag av styrelsemedlemmar.
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