Stockholm 2009-03-21

Karatesektionens Årsmöte
Hotel Sheraton Stockholm
Kl. 10.20- 11.55
Protokoll fört vid årsmötet

§1 Mötets öppnande
Sektionens ordförande Urban Andersson öppnade årsmötet och hälsade alla mötesdeltagare
välkomna.
§2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd
Röstlängden fastställdes till 67 föreningar och 86 röster
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse med årsmöteshandlingar och motioner till föreningarna har gått med ordinarie post
och mötet förklarades behörigen utlyst.
§4 Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes sittande Urban Andersson.
§5 Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes sittande Dejan Brajic
§6 Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet samt
val av två rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Daniel Kraus och Petri Tabell
§7 Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen
§8 Föredragande av verksamhetsberättelsen 2008
Verksamhetsberättelsen föredras av ordföranden Urban Andersson. Efter diskussion kommer
verksamhetsberättelsen att kompletteras med Svenska mästarna och en SM bilaga ska bifogas
separat, sedan godkänner stämman verksamhetsberättelsen och den läggs till handlingarna.
§9 Föredragande av förvaltningsberättelsen för 2008
Förvaltningsberättelsen föredras av kassören Michael Bergman. Efter diskussion godkänner
stämman förvaltningsberättelsen och den läggs till handlingarna.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under verksamhetsåret
2008
Stämman rekommenderar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§11 Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjuts till sektionens årsmöte
Följande propositioner fanns att behandla på stämman.
Proposition 2009:1, Proposition 2009:2 (1), 2009:2 (2), 2009:3
Proposition 2009:1 ang anslutning till Svenska Karate Förbundet med orgnr. 802443-3180.
Urban Andersson och Michael Bergman redogjorde för styrelsens förslag.
Propositionen gick till votering där majoriteten av stämman antog förslaget.
Proposition 2009:2 (1) ang sektionernas möjlighet att bilda egna underförbund i Svenska
Budo och Kampsports förbundet. Där sektionen direkt efter förbundsstämman förutsatt att
propositionen 2009:2 går igenom skall kunna köra igång sin verksamhet i eget underförbund
med egna stadgar.
Urban Andersson och Michael Bergman redogjorde för styrelsens förslag. Efter debatt beslöt
stämman att anta förslaget.
Proposition 2009:2 (2) ang att stadgar (2008-09-26) som avser eget specialförbund skall
användas om karaten blir eget specialförbund på riksidrottsmötet på Gotland i maj 2009.
Urban Andersson och Michael Bergman redogjorde för styrelsens förslag.
Göteborgs Karate Kai, Skövde Karate Kai, Lunds Kyokushin och Umeå Karateklubb
reserverar sig mot beslutet genom Fredrik Eriksson och Virpi Alajarva.
Stämman beslutade att uppdra till sektionsstyrelsen att justera de senare antagna stadgarna i
vederbörlig ordning med avseende på namn, verksamhet, anslutna idrotter, ko-förbud,
styrelsens sammansättning och sektionsavsnitt. Utgångspunkten för 2009:2(1) skall vara
normalstadgar för UF och utgångspunkten för 2009:2(2) skall vara de stadgar som gäller för
Svenska Budo & Kampsportsförbundet innan stämman 2009. Stämman beslutade att den
gamla lydelsen av ko-förbudet skall följa med och att kapitel om sektioner skall tas bort i de
senare antagna stadgarna.
Efter debatt beslöt stämman att anta styrelsens förslag.
Proposition 2009:3 ang att karatestyrelsen lämnat in en ansökan om att få bilda eget
specialförbund.
Urban Andersson och Michael Bergman redogjorde för styrelsens förslag.
Göteborgs Karate Kai, Skövde Karate Kai, Lunds Kyokushin och Umeå Karateklubb
reserverar sig mot beslutet genom Fredrik Eriksson och Virpi Alajarva.
Votering begärdes och stämman antog styrelsens förslag med 78 röster för och 4 emot.
§12 Motioner som i stadgeenlig tid enligt 2 kap 7§ inkommit till sektionsstyrelsen
Motionen om att vara kvar som sektion i SB&K. Motionären IF Skövde Karate Kai genom
Virpi Alajarva föredrog.
Efter diskussion avslog stämman förslaget.
§13 Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Urban Andersson och Michael Bergman redogjorde för verksamhetsplanen samt justerade den
enligt stämmans önskemål. Styrelsen tog åt sig om önskemål att yngre barn 7-12 år skulle
kunna tävla om SM tecken i framtiden. Styrelsen tittar över behovet om att ta fram en
arbetsgrupp för detta.
§14 Fastställande av eventuella extra avgifter
Stämman beslutade att ordinarie medlemsavgift skall vara 50 kr /medlem/år under
förutsättning att Förbundsstämman beslutar att idrotten karate skall organiseras i ett eget
Underförbund. Stämman fastslog att inga extra avgifter skall utgå.

§15 Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga styrelsearvoden finns att fastställa
§16 Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Michael Bergman redogjorde för budgeten 2009. Efter diskussion fastslog stämman budgeten.
§17 Val av ordförande i sektionsstyrelsen
Stämman omvalde Urban Andersson till ordförande för 2009.
§18 Val av sekreterare i sektionsstyrelsen
Stämman omvalde Dejan Brajic till sekreterare för 2009.
§19 Val av kassör i sektionsstyrelsen
Stämman omvalde Michael Bergman till kassör för 2009.
§20 Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen (a,b,c,d,e)
Sektionsstyrelsen yrkade att utöka till 5 ledamöter. Efter diskussion beslutade mötet att anta
förslaget om 5 ledamöter i sektionsstyrelsen.
a) Stämman valde Gunilla Jodri till ledamot för 2009.
b) Stämman omvalde Bengt Zachrisson till ledamot för 2009.
c) Stämman valde Lars Brandin till ledamot för 2009.
d) Stämman omvalde Karin Sökare till ledamot för 2009.
e) Stämman valde Kristina Ullgren till ledamot för 2009.
§21 Val av suppleanter i sektionsstyrelsen (a och b)
Inga valdes
§22 Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen, antalet övriga ledamöter
skall vara lika fördelat mellan könen.
Stämman valde Daniel Kraus till ordförande i valberedningen för 2009. Till övriga ledamöter
i valberedningen valdes Petri Tabell och Emma Hellgesson omvaldes som ledamot för 2009.
§23 Mötets avslutande
Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och förklarar årsmötet avslutat
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