STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND
ÅRSSTÄMMA 2018
1. Mötets öppnande
Ordförande Joel Hultgren hälsade alla välkomna till mötet.
2. Fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för årsmötet baserat på röstlängd
upprättat av Svenska Karate Förbundet.
Valberedningen granskade fullmakterna och röstlängden fastställdes.
Närvarande medlemsklubbar se bilaga 1.
Röstlängd se bilaga 2.
3. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Föredragningslistan fastställdes.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Kallelse till mötet har gått ut till samtliga medlemsföreningar via e-post samt publicerats på
Stockholms Karateförbunds hemsida i god tid.
Mötet ansågs behörigen utlyst.
5. Val av ordförande för mötet.
Joel Hultgren valdes till mötesordförande.
6. Val av sekreterare för mötet.
Andreas Fritsch valdes till mötessekreterare.
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Kenneth Nordell och Michael Bornholm valdes.
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) Stockholm Karateförbunds verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
b) Stockholm Karateförbund:s förvaltningsberättelse för tiden 1 januari – 31 december.
Peter Ljungqvist från Kungsängens karate och kampsportsförening frågade varför revisorns förord
hade ändrats. Revisor Leila Orre, som var närvarande via telefon, svarade att nuvarande ordalydelse
bättre reflekterade det gångna årets händelser. Peter Ljungqvist frågade även varför balans och
resultatrapport saknades i förvaltningsberättelsen. Mötesordförande Joel Hultgren förklarade att de
handlingar, som erfordras enligt stadgarna, hade bifogats via hemsidan 14 dagar innan årsstämman
samt att pärmen med all dokumentation inklusive bokslut fanns här på årsmötet till förfogande.
Mötet godkände förvaltningsberättelsen.

c) Stockholm Karateförbund:s revisors berättelse för samma tid.
Revisor Leila Orre läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet godkände revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för Stockholm Karateförbund:s styrelses förvaltning.
Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
10. Behandling av ärenden, som styrelsen föreslår mötet, propositioner.
Proposition 1.
Mötet beslutade att godkänna propositionen.
11. 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.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
Verksamhetsplan och budget gicks igenom.
Förslag om att budgetera 20.000 kr till av medlemmarna sökbara projekt godkändes.
Kriterier för ansökan tas fram av styrelsen.
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget.
13. Fastställande av årsavgift.
Mötet beslutade att behålla nuvarande avgift på 500 kr.
14. Val av ordförande för en tid av två år.
Valberedningen föreslog att välja Joel Hultgren.
Mötet valde Joel Hultgren.
15. 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
Valberedningen föreslog Taija Marimon.
Mötet valde Taija Marimon.
b) Ledamot väljs initialt för en tid av 1 år
Valberedningen föreslog Cecilia Bröms-Thell.
Mötet valde Cecilia Bröms-Thell.
c) Ledamot väljs initialt för en tid av 2 år
Valberedningen föreslog Andreas Fritsch.
Mötet valde Andreas Fritsch.
d) Ledamot väljs initialt för en tid av 1 år.
Valberedningen föreslog Micke Pedin.
Mötet valde Micke Pedin.
e) Ledamot väljs initialt för en tid av 2 år
Valberedningen hade inget förslag.
Mötet hade inget förslag.
f) Ledamot väljs initialt för en tid av 1 år
Valberedningen hade inget förslag.
Mötet hade inget förslag.

