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HÄRMED KALLAS NI TILL ÅRSMÖTE 2013 FÖR SVENSKA KUNG FU- OCH 

WUSHUFÖRBUNDET 

 
 

Datum Lördagen den 23 mars 2013 

Plats        World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm 
Tid  10.00 – 12.00 

 

Fullmaktsgranskning mellan 09.30 - 10.00 

 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

4. Val av ordförande vid mötet 

5. Val av sekreterare vid mötet 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets 

protokoll, samt val av två rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman 

(propositioner) 

 Namnändra i Stadgarna 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till 

förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter 

21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 

ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse 

23. Mötets avslutande 
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Inför årsmötet 2013 

Proposition: Höjning av medlemsavgiften till 90 kr 
 

Bakgrund 

Förbundet har inte tillräckliga resurser idag för de aktiviteter som vi anser vara nödvändiga (utveckla 

wushu som idrott, se till att det finns ett fungerande landslag med mera). Styrelsen tar inte ut några 

arvoden och får ofta själva bidra med att bekosta vissa förbundsaktiviteter för att det ska fungera. 

Medlemsavgiften har varit oförändrad under många år och Svenska Kung fu & Wushu Förbundet ligger 

bland de förbund som har de lägsta avgifterna (se bilaga).  

 

Styrelsen föreslår därför en höjning av medlemsavgiften. 

 

Förslag 

Styrelsen föreslår att den nuvarande avgiften (71 kronor) höjs till 90 kronor.  

Det är en höjning med 19 kronor eller motsvarande 26 %. 
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Bilaga proposition höjning sv medlemsavgift - årsmöte SKWF 2013 
 
 
 
Avgifter underförbund 2013 
 
Aikido  71kr 
BJJ  71kr 
Bujinkan  71kr 
Ju-jutsu  71kr 
Kampsport (Capoeira, Glima, FMA, Krav maga) 100kr 
Kendo  100kr 
Kickboxning  100kr 
Kyokushin  61kr 
MMA  71kr 
Muaythai  121kr 
Shootfighting 71kr 
Shorinji kempo 100kr 
Submission wrestling  71kr 
Taido  150kr 
Wushu/KungFu 71kr 
 

 


