
 

 

Protokoll fört vid Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
aikidosektions årsmöte 

Lördagen den 15 mars 2008 
Plats Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm 

 

1. Mötets öppnande.  
Aikidosektionens ordförande, Jöran Fagerlund, förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna. Mötet startade kl. 10.00 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstetal enligt röstlängd. 
Efter granskning av inkomna fullmakter befanns 49 klubbar vara representerade med 
sammanlagt 59 röster. Efter upprop fastställdes detta röstetal.  

3. Fråga huruvida mötet är behörigen utlyst.  
Mötet befanns vara behörigt utlyst. 

4. Val av ordförande vid mötet. 
Till ordförande för mötet valdes Leif Sunje. 

5. Val av sekreterare vid mötet. 
Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Tinglöf. 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokoll, samt val av 
två rösträknare. 
Till justeringsmän och rösträknare för mötet valdes Lars Kockum och Fredrik Schirén. 

7. Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes.  

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen. 
Jöran Fagerlund föredrog verksamhetsberättelsen, som efter viss diskussion lades till 
handlingarna. Jöran påpekade särskilt två utmärkelser: Jan Hermansson som erhållit 7 
dan och Ulf Evenås som blivit shihan.  

9. Föredragande av förvaltningsberättelsen. 
Jöran Fagerlund föredrog förvaltningsberättelsen som även den efter vissa diskussioner 
och klargöranden lades till handlingarna, med önskemålet att styrelsen till nästa årsmöte 
skall ta fram en mer detaljerad redovisning som komplement till den officiella 
redovisningen.  

10. Frågan om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under sistförflutna 
räkenskapsår. 
Mötet beslutade rekommendera ansvarsfrihet för sektionsstyrelsens förvaltning under 
sistförflutet räkenskapsår. 

11. Behandling av ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsårsmötet. 
Inga propositioner har inkommit.  



12. Motioner som i stadgeenlig tid, enligt 2 kap 7 §, inkommit till sektionsstyrelsen. 
Inga motioner har inkommit.  

13. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen föredrogs och fastställdes efter viss diskussion.  

14. Fastställande av eventuella extra avgifter. 
Inga extra avgifter skall tas ut för verksamhetsåret. 

15. Fastställande av eventuella styrelsearvoden. 
Inga styrelsearvoden skall betalas ut under verksamhetsåret. 

16. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår. 
Förslag på budget föredrogs av kassören Pierre Åkerblom. Mötet beslöt efter vissa 
diskussioner och klargöranden att godkänna styrelsens budgetförslag med kommentaren 
att styrelsen inför nästa årsmöte skall ta fram ett mer detaljerat budgetförslag som klargör 
vad de olika posterna står för.  

Mötet avbröts tillfälligt för att avgående ordföranden Jöran Fagerlund som en sista 
tjänsteutövning kunde tilldela Kerstin Fredbäck, avgående sekreterare, Förbundets 
förtjänsttecken av femte graden. 

17. Val av ordförande i sektionsstyrelsen. 
Till ordförande i sektionsstyrelsen valdes enhälligt Mika Perälä (nyval). 

18. Val av sekreterare i sektionsstyrelsen. 
Till sekreterare i sektionsstyrelsen valdes enhälligt Anna Stensland (nyval). 

19. Val av kassör i sektionsstyrelsen. 
Till kassör i sektionsstyrelsen valdes enhälligt Manne Hasselros (nyval). 

20. Val av övriga ledamöter i sektionsstyrelsen. 
Mötet valde enhälligt följande fyra övriga ledamöter i sektionsstyrelsen: 

Mats Alexandersson (nyval) 
Maria Arvidsson (omval) 
Mattias Bäck (omval) 
Per-Åke Wilhelmsson (omval)  

21. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen, antalet övriga ledamöter 
skall vara lika fördelat mellan könen. 
Till ordförande i valberedningen valdes enhälligt Maria Mossberg. 

Till övriga ledamöter valdes enhälligt Åsa Bergström och Jan Eriksson. 

Stefan Stenudd delade ut Kerstin Fredbäcks 6:e dandiplom och nämnde att Kerstin i år har 
tränat aikido i 40 år. Stefan nämnde även att Ulf Evenås, som närvarade vid mötet, erhållit 7 
dan.  

Nyvalde ordförande Mika Perälä tackade den avgående styrelsen, och speciellt Jöran 
Fagerlund och Kerstin Fredbäck som suttit många år och nu valt att avgå.  

 



22. Mötets avslutande 
Mötesordförande Leif Sunje tackade mötesdeltagarna för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat klockan 11.35 

 
Vid protokollet Mötesordförande Justeringsman Justeringsman 
 
 
 
 

   

Ingrid Tinglöf  Leif Sunje  Lars Kockum  Fredrik Schirén 

 
 

 


