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PROTOKOLL 

Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Tid och plats: Lördag 23 mars 2013 kl. 10.00–12.00 på World Trade Center i Stockholm 

 

1. Stämmans öppnande 

Förbundsordförande Leif Sunje hälsade alla ombud välkomna och förklarade därmed 
2013 års stämma för öppnad. 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för stämman 

Efter genomförd fullmaktsgranskning noterades att 29 ombud närvarade med 
tillsammans 39 röster, bilaga 1. 

Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden till 39 röster. 

3. Fråga om stämman är behörigen utlyst 

Konstaterades att stämman var behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande vid stämman 

Stämman beslutade 
att välja Kristina Isaksson till stämmans ordförande. 

Kristina Isaksson övertog därefter klubban av Leif Sunje. 

5. Val av sekreterare vid stämman 

Stämman beslutade 
att välja Jennie Hedrén Hasselros till stämmans sekreterare. 

6. Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet, 
samt val av två rösträknare 

Stämman beslutade 
att välja Stefan Jansson och Mika Perälä till justeringsmän tillika rösträknare. 

7. Fastställande av föredragningslistan 

Stämman beslutade 
att fastställa föredragningslistan i föreslaget skick. 
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8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Leif Sunje föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, bilaga 2. 

Inga korrigeringar anmäldes. Önskemål framfördes om att det till nästa år uppges 
vilken ort en ny klubb tillhör. 

Stämman beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen för år 2012 till handlingarna. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse 

Max Korkkinen föredrog förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse, bilaga 3. 

Urban Aldenklint framförde önskemål om att styrelsen framgent ser över kostnaderna 
för styrelsens verksamhet med sikte på att vara mera kostnadseffektiv. 

Stämman beslutade 
att lägga förvaltningsberättelsen för år 2012 till handlingarna. 

10. Revisionernas berättelse 

Jöran Fagerlund föredrog revisionsberättelsen från honom och Henrik Söderquist 
som rekommenderade stämman att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012, bilaga 4. 

Kristina Isaksson föredrog revisionsberättelsen från av SB&K:s förbundsstämma 
utsedda revisorer Thomas Lönnström och Christian Lund, bilaga 5. 

Stämman beslutade 
att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade enhälligt 
att bevilja den avgående förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår 2012. 

12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

Konstaterades att inga ärenden från förbundsstyrelsen förelåg och därmed lämnades 
denna punkt på föredragningslistan. 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid inkommit till förbundsstyrelsen 

Konstaterades att inga motioner inkommit och därmed lämnades denna punkt på 
föredragningslistan. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår 

Leif Sunje föredrog förbundsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2013, bilaga 6. 

Diskuterades kring satsningen Ungdomsåret 2013. Olika förslag på datum och plats 
för ungdomslägret framfördes. Under diskussionen ändrade förbundsstyrelsen sitt 
förslag så att tidpunkten för lägret sattes till ”hösten” (tidigare ”höstlovet”). 

Lars-Göran Andersson uppmanade klubbarna att vara noga med att korrekta 
kontaktuppgifter står i medlemsregistret gällande den egna klubben. 
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Diskuterades vad som ska ingå i PR och hur vi kan jobba med dessa frågor. 
Önskemål framfördes om färdiga affischer som kan hämtas på webbplatsen. 

Stämman beslutade 
att fastställa verksamhetsplan för år 2013 enligt förbundsstyrelsens förslag. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 
verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 
medlemmar 

Förbundsstyrelsen hade föreslagit en höjning av årsavgiften för 2014 från 50 kronor 
till 79 kr i första hand och 69 kr i andra hand. 

Stämman beslutade efter försöksvotering 
att avgiften skulle höjas. 

Två alternativ förelåg, 79 kr och 69 kr, båda föreslagna av förbundsstyrelsen. 

Stämman beslutade med votering och röstsiffrorna 18 mot 15 
att fastställa förbundets årsavgift till 79 kr för år 2014. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Inga förslag till extra avgifter förelåg och därmed lämnades denna punkt på 
föredragningslistan. 

17. Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 

Inga förslag till arvoden för förbundsstyrelsen förelåg och därmed lämnades denna 
punkt på föredragningslistan. 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Max Korkkinen föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget, bilaga 7. 

Stämman beslutade 
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2013. 

19. Val av ordförande i förbundet 

Mårten Holmberg föredrog valberedningens förslag till förbundsordförande. 

Stämman beslutade 
att välja Leif Sunje till förbundsordförande. 

20. Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 

Mårten Holmberg föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 

Diskuterades hur många övriga ledamöter som ska ingå i förbundsstyrelsen. 
Valberedningen hade föreslagit 8 övriga ledamöter. Urban Aldenklint föreslog 5 övriga 
ledamöter. 

Stämman beslutade efter försöksvotering 
att förbundsstyrelsen ska ha 8 övriga ledamöter. 
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Stämman beslutade 
att välja Per-Åke Wilhelmsson, Max Korkkinen, Moa Lindell, Patrik Unné, Jennie 
Hedrén Hasselros, Ulrika Öberg, Per-Ola Olsson, samt Barbro Hälinen till ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter 

Stämman beslutade 
att välja Jacob Blomquist till ordförande i valberedningen samt Maria Alander och 
Mårten Holmberg till ledamöter i valberedningen. 

22. Val av två revisorer 

Stämman beslutade 
att välja Jöran Fagerlund och Henrik Söderquist till revisorer i förbundet. 

23. Förbundsstämmans avslutande 

Leif Sunje avtackade avgående ledamöterna Leif Brand, Mikael Friberg och Ylva 
Beckman. 

Leif Sunje delade ut två dandiplom. 

Stämmans ordförande Kristina Isaksson tackade stämmodeltagarna för deras insats 
och förklarade 2013 års ordinarie förbundsstämma för avslutad. 

 

 

Vid protokollet   Stämmoordförande 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Jennie Hedrén Hasselros   Kristina Isaksson 

 

Justeras    Justeras 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Stefan Jansson   Mika Perälä 


