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Protokoll fört vid Svenska Aikidoförbundet konstituerande 

förbundstämma 
 
Söndag den 11 oktober 2009 
Hotell Scandic Continental, Stockholm 
 

1. Mötets öppnande 

Leif Sunje förklarar mötet öppnat.  
 

2. Upprop, fullmaktgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd 

Mötet beslutade att använda samma röstlängd som fastställdes vid SB&Ks extra 
årsmöte. Alltså, efter granskning av inkomna fullmakter befanns 46 klubbar vara 
representerade med sammanlagt 59 röster.  
 

3. Val av ordförande vid stämman. 
Till ordförande för mötet valdes Leif Sunje.  
 

4. Val av sekreterare vid stämman. 

Till sekreterare för mötet valdes Anna Nordqvist. 
 

5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokoll, samt val 

av två rösträknare.  

Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Knut Högvall och Maria 
Mossberg. 
 

6. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes enligt förslag. 
 

7. Beslut om bildande av Svenska Aikidoförbundet. 

Mötet beslutade att bilda Svenska Aikidoförbundet. 
 

8. Antagande av stadgar för Svenska Aikidoförbundet. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till stadga, med följande ändringar,  
 

 1kap b, formuleringen,  
”alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”, ändras till,  

 
”alla som vill, oavsett etnisk tillhörighet, religion, ålder, kön, nationalitet, 
fysiska och psykiska förutsättningar, funktionshinder och sexuell läggning får 
vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet”, 
 

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att formulera 1kap b, så att detta överensstämmer med 
diskrimineringsombudsmannens definitioner, till stämman i mars.  
2 kap, § 1.1, formuleringen, 

”Svenska Aikidoförbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att 
administrera och främja Aikido i Sverige.”, ändras till,  
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”Svenska Aikidoförbundet, nedan benämnt Förbundet, har till uppgift att 
organisera, administrera, främja och stödja Aikido i Sverige samt främja 

och stödja svensk Aikido internationellt.” 
 
3 kap, §1.2, formuleringen,   

”Ordinarie förbundsstämma hålles årligen inom tre veckor före SB&K:s 
 årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.”, ändras till, 
 
”Ordinarie förbundsstämma hålles årligen före SB&K:s 
 årsstämma, på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer.” 

 
3kap, §3.2, formuleringen, 

”Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 100-tal senast 
 den 31 december året före verksamhetsåret redovisade medlemmar, dock 
 högst 3 röster.”, behålls utan ändring.  

 
Notering: Jöran Fagerlund reserverar sig mot beslutet att behålla formuleringen ”dock 
högst 3 röster”. 
  
3kap, §5.1, punkten, 

20. ”Val av vice ordförande i Förbundet”, tas bort. 
23. ”Val av 1-5 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen”, ändras till,  

 ”Val av 2-6 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen” 
 

4 kap. §3.1, formuleringen,  
”Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, 
 förbundskassör, förbundssekreterare och 3 övriga ledamöter.”, ändras till,  
 
”Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande, 
 förbundskassör, förbundssekreterare och övriga ledamöter.”, 

 
4 kap. §8.3, formuleringen,  

”Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot eller av suppleant som ersätter 

ledamot.”, ändras till, 
 
”Rösträtt får endast utövas av ordinarie ledamot.” 

 
 
 
10 kap. Förbundets sektioner, beslutades att inte läggas till i stadgarna.  
 
Notering: Jöran Fagerlund reserverar sig mot beslutet att inte lägga till 10 kap. 

 
9. Val av ordförande i Förbundet. 

Till ordförande i Förbundet valdes Leif Sunje. 
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10. Val av kassör i Förbundet. 

Till kassör i Förbundet valdes Max Korkkinen. 
 

11. Val av sekreterare i Förbundet. 

Till sekreterare i Förbundet valdes Anna Stensland. 
 

12. Val av övriga ledamöter i Förbundet. 

Till övriga ledamöter i Förbundet valdes, 
Per-Åke Wilhelmsson, 
Moa Lindell, 
Anna Nordqvist, 
Mikael Friberg, 
Patrik Unné, 
Peter Gröndahl. 
 

13. Val av ordförande i valberedningen och två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter 

skall vara lika fördelat mellan könen. 

 Till ordförande i valberedningen valdes Åsa Bergström. 
Till övriga ledamöter valdes Daniella Lindberg och Jan Eriksson. 
 

14. Val av två revisorer.  

Till revisorer valdes Jöran Fagerlund och Henrik Söderqvist. 
  

15. Mötet förklaras avslutat. 

 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
........................................................ ...................................................... 
Anna Nordqvist   Leif Sunje 

 
 
Justeringsman                                                    Justeringsman 
 
                                                                      
........................................................ ..................................................... 

 Knut Högvall                                                     Maria Mossberg 



HÄRMED KALLAS MEDLEMMARNA TILL 
EXTRA ÅRSMÖTE FÖR SB&Ks AIKIDOSEKTION och 
KONSTITUERANDE STÄMMA FÖR SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET 
 
Datum Söndagen den 11 oktober 2009 

Plats  Scandic Hotel Continental, Klara Vattugränd 4/Vasagatan, Stockholm 
Tid  11.00 – 13.00 
 
Fullmaktsgranskning mellan 10.30 – 11.00 
 
DAGORDNING EXTRA ÅRSMÖTE 
1. Mötets öppnande. 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd. 
3. Fråga huruvida 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 mötesprotokoll, samt val av två 

rösträknare. 
7. Godkännande av dagordningen. 
8. Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till extra årsmötet. 
9. Fyllnadsval av ordförande i sektionsstyrelsen. 
10. Fyllnadsval kassör i sektionsstyrelsen. 
11. Fyllnadsval av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen. 
12. Om Vision 2020. 
13. Om bildande av Svenska Aikidoförbundet . 
14. Mötets avslutande.  

 
DAGORDNING KONSTITUERANDE FÖRBUNDSSTÄMMA 
1. Mötets öppnande. 
2. Fråga angående röstberättigande för stämman. 
3. Val av ordförande vid stämman. 
4. Val av sekreterare vid stämman. 
5. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av 

två rösträknare. 
6. Godkännande av dagordningen. 
7. Beslut om bildande av Svenska Aikidoförbundet. 
8. Antagande av stadgar för Svenska Aikidoförbundet. 
9. Val av ordförande i Förbundet. 
10. Val av vice ordförande i Förbundet. 
11. Val av kassör i Förbundet. 
12. Val av sekreterare i Förbundet. 
13. Val av 1-5 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen. 
14. Val av ordförande i valberedningen och 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall 

vara lika fördelat mellan könen. 
15. Val av två revisorer. 
16. Mötets avslutande. 

 
Bifogas: 
Diskussionsunderlag inför bildande av Svenska Aikidoförbundet. 
Förslag till stadgar Svenska Aikidoförbundet. 
Fullmaktsblankett (man får rösta för högst två klubbar). 
 
Valberedningens förslag kommer att finnas på webbplatsen www.aikido.budo.se. 


