PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA BUDO- och KAMPSPORTFÖRBUNDET
KARATESEKTIONENS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 2006-03-18 kl 10.30-13.00,
HOTELL SHERATON, STOCKHOLM.

§1

Mötets öppnande
Sektionsordförande Owe Stjernström öppnar mötet och hälsar samtliga
deltagare välkomna.

§2

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd
Röstlängden fastställs till 155 klubbar och 199 röster.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse med årsmöteshandlingar har gått ut till klubbarna med ordinarie post
samt annonserats på hemsidan. Mötet förklaras behörigen utlyst.

§4

Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande väljs Tommy Sandebring.

§5

Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare väljs Virpi Alajarva.

§6

Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet
samt val av två rösträknare
Till justeringsmän väljs Torsten Jurell och Eva Fagerstedt. Till rösträknare väljs
Patrik Wedinger och Görgen Sökare.

§7

Godkännande av dagordning
Med tillägg av punkt 16b, fastställande av antalet ledamöter i sektionsstyrelsen,
godkänns dagordningen.

§8

Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2005.
Verksamhetsberättelsen läses igenom. Årsmötet godkänner att
verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

§9

Genomgång av förvaltningsberättelsen för 2005
Förvaltningsberättelsen föredras av kassören Fredrik Eriksson. Årsmötet
godkänner att förvaltningsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under verksamhetsåret
2005
Mötet rekommenderar Svenska Budo- och Kampsportförbundets årsmöte att
bevilja karatesektionens styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 11

Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till årsmötet

Inga propositioner föreligger från styrelsen.
§ 12

Motioner som i stadgeenlig tid inkommit till sektionsstyrelsen
Inga motioner föreligger.

§ 13

Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
Virpi Alajarva redovisar styrelsens förslag till arbetsplan för 2006. Årsmötet
fastställer styrelsens förslag. Bilaga 1.

§ 14

Fastställande av eventuella extra avgifter
Inga extra avgifter finns att fastställa.

§ 15

Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Inga styrelsearvoden finns att fastställa.

§ 16

Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Fredrik Eriksson redovisar styrelsens förslag till budget för 2006. Michael
Bergman föreslår en alternativ budget. Efter omröstning godkänner årsmötet
Michael Bergmans budgetförslag.

§ 16b Fastställande av antalet ledamöter i sektionsstyrelsen
Idag består sektionsstyrelsen av totalt 7 personer; ordförande, kassör,
sekreterare samt 4 ledamöter. Urban Andersson föreslår att antalet ledamöter
minskas till två och att styrelsen består av 5 personer. Med röstsiffrorna 77/79
mot 114/115 godtas Urban Anderssons förslag. Punkterna c samt d i § 20 stryks
och därmed kommer sektionsstyrelsen att bestå av ordförande, kassör,
sekreterare samt 2 ledamöter.
§ 17

Val av sektionsordförande för 2006
Till karatesektionens ordförande för verksamhetsåret 2006 väljs Urban
Andersson efter omröstning.

§ 18

Val av sektionssekreterare för 2006
Till karatesektionens sekreterare för verksamhetsåret 2006 väljs Jonas
Bengtsson efter omröstning.

§ 19

Val av sektionskassör för 2006
Till karatesektionens kassör för verksamhetsåret 2006 väljs Michael Bergman
efter omröstning.

§ 20

Val av övriga ledamöter för 2006
a) Till ledamot i karatesektionen för verksamhetsåret 2006 väljs Karin Sökare
efter omröstning.
b) Till ledamot i karatesektionen för verksamhetsåret 2006 omväljs Anders
Pettersson efter omröstning.

§ 21

Val av styrelsesuppleanter för 2006
Till suppleanter i karatesektionen för verksamhetsåret 2006 väljs Kristina Ullgren
och Bengt Zahriksson efter omröstning.

§ 22

Val av valberedning för 2006
Till valberedning för verksamhetsåret 2006 väljs Tamas Weber som ordförande
samt Emma Helgesson, efter omröstning, och Michael Fahlsten som ledamöter.

§ 23

Mötets avslutande
Mötesordförande Tommy Sandebring tackar mötesdeltagarna samt förklarar
årsmötet avslutat.
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