STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND
Årsmötesprotokoll 7 mars 2020

1. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet baserat på
röstlängd upprättad av Svenska Karate Förbundet.
Farsta Karateklubb – 5
Föreningen Järva Karate Dojo – 3
Goju Kai Seinan Karateklubb – 4
IF Lidingö Karate Dojo – 2
Karategymnasiet IF – 1
Kungsängens Kampsport & Självförsvarsför – 4
Minakami Karate Dojo – 1
Shiai Idrottsförening – 4
Skogås Karate Klubb – 2
Solna Karate Dojo IF – 2
Tullinge Wadoryu Karate — 4
Totalt 32 röster.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställdes.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet ansågs behörigen utlyst.
4. Val av ordförande för mötet.
Joel Hultgren valdes till mötesordförande.
5. Val av sekreterare för mötet.
Andreas Fritsch valdes till mötessekreterare.
6. Val av två protokoll justerare tillika rösträknare för mötet.
Alexandra Haag och Peter Sahlberg valdes till protokolljusterare tillika rösträknare för
mötet.
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Stockholm Karateförbunds verksamhetsberättelse för tiden 1 januari– 31 december.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
b) Stockholm Karateförbunds förvaltningsberättelse för tiden 1 januari – 31 december.
Mötet godkände förvaltningsberättelsen.

c) Stockholm Karateförbunds revisors berättelse för samma tid.
Mötet godkände revisionsberättelsen.

8. Fråga om ansvarsfrihet för Stockholm Karateförbund:s styrelses förvaltning.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
9. Behandling av ärenden, som styrelsen föreslår mötet, propositioner.
Proposition 2020:1.
Peter Ljungqvist reserverar sig mot att propositionen var publicerad 2 dagar för sent på
hemsidan och felaktigt formulerad. (Propositionen publicerades den 24 mars istället för den
22 mars)
Årsmötet antog propositionen att ändra Stockholms Karateförbunds stadgar.
Peter överklagar beslutet till SKF´s-styrelse.
10. Behandling av förslag (motioner) som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap, 4§ punkt 3
inkommit till styrelsen. Styrelsens yttrande ska ha bifogats motionen.
Inga motioner inkomna.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget.
12. Fastställande av årsavgift.
Mötet beslutade att behålla nuvarande avgift på 500 kr.
13. Val av ordförande för en tid av 3 år. (Utgår då Joel Hultgren har mandatperiod fram till
2021)
14. Val av fyra övriga ledamöter varav halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en
tid av 2 år samt andra halvan ledamöter i styrelsen för en tid av ett år med
överlappning
a) Ledamot väljs initialt för en tid av 2 år
Andreas Fritsch
b) Ledamot väljs initialt för en tid av 1 år
Taija Marimon
c) Ledamot väljs initialt för en tid av 2 år
Anders Trapp
d) Ledamot väljs initialt för en tid av 1 år
Madeleine Haag
15. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning för en tid av ett år.
Årsmötet valde Leila Westskytte.
16. Val av ordförande och 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelade mellan könen.
Ordförande - Peter Sahlberg
Ledamot - Ronnie Pettersson
Ledamot - Alexandra Haag

17. Beslut om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF mötet.
Joel Hultgren och Anders Trapp.

18. Mötets avslutande
Joel tackade för deltagandet och avslutade mötet
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