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PROTOKOLL 

Ordinarie förbundsstämma för Svenska Aikidoförbundet 

Tid och plats: Lördag 26 mars 2011 kl. 10.00–12.00 på Hotel Sheraton i Stockholm 

 

1 Förbundsstämmans öppnande 

Förbundsordförande Leif Sunje hälsade alla ombud välkomna och förklarade därmed 
2011 års ordinarie förbundsstämma för öppnad. 

2 Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för 
förbundsstämman 

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

Ordinarie förbundsstämman beslutade att fastställa röstlängden att utgöra bilaga till 
detta protokoll. 

3 Fråga om stämman är behörigen utlyst  

Noterades att kallelse utsändes som e-post och publicerades på webben 16 januari. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att anse stämman som behörigen utlyst. 

4 Val av ordförande vid stämman  

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Daniel Petersson som ordförande vid 
stämman. 

Daniel Petersson övertog därefter klubban av Leif Sunje. 

5 Val av sekreterare vid stämman  

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Anna Stensland som sekreterare vid 
stämman. 

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

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Stefan Jansson och Magnus Burman 
till justeringsmän tillika rösträknare. 

7 Fastställande av föredragningslistan 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att fastställa föredragningslistan i föreslaget 
skick. 
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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. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att anta Verksamhetsplan 2011 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 föreslog 50 kronor i oförändrad årsavgift för år 2012. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att fastställa förbundets årsavgift till 50 kr för 
år 2012. 

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 för år 2011. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag till 
budget för år 2011. 

19 Val av ordförande i Förbundet 

Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till förbundsordförande. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Leif Sunje till förbundsordförande. 

20 Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 

Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Per-Åke Wilhelmsson, Max 
Korkkinen, Moa Lindell, Mikael Friberg, Patrik Unné, Ylva Beckman, Katina Morini, 
samt Leif Brand till ledamöter i förbundsstyrelsen. 
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21 Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter 

Jan Eriksson föredrog valberedningens förslag till ny valberedning. 

Ordinarie förbundsstämman beslutade att välja Jan Eriksson till ordförande i 
valberedningen samt Maria Alander och Jakob Blomqvist till ledamöter i 
valberedningen. 

22 Val av två revisorer 

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

23 Förbundsstämmans avslutande 

Leif Sunje utdelade SB&K:s högsta förtjänsttecken till Ulf Evenås. 

Stämmans ordförande Daniel Petersson tackade stämmodeltagarna för deras insats 
och förklarade 2011 års ordinarie förbundsstämma för avslutad. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Anna Stensland   Daniel Petersson 

 

Justeras    Justeras 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Stefan Jansson    Magnus Burman 
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PROTOKOLLSBILAGA 

Stadgeändringar antagna av ordinarie förbundsstämma 2011-03-26 

 

Tidigare lydelse 

2 kap Allmänna bestämmelser 
för Svenska 
Aikidoförbundet 

1 §  Uppgift 

Ny lydelse 

2 kap Allmänna bestämmelser 
för Svenska 
Aikidoförbundet 

1 §  Uppgift 

1.2 Svenska Aikidoförbundet är ett 
underförbund till Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet (SB&K), som 
ytterst är huvudman för Förbundet.

3 §  Beslutande organ 

3.1 Förbundets beslutande organ är 
Förbundsstämma, extra 
Förbundsstämma och, när stämman inte 
är samlad, förbundsstyrelsen. 

3 §  Beslutande organ 

3.1 Förbundets beslutande organ är 
ordinarie förbundsstämma, extra 
förbundsstämma och, när stämman inte 
är samlad, förbundsstyrelsen.

3 kap Förbundsstämma 

1 §  Tidpunkt och kallelse 

1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen 
före SB&K:s årsstämma, på tid och plats 
som förbundsstyrelsen bestämmer. 

3 kap Förbundsstämma 

1 §  Tidpunkt och kallelse 

1.2 Ordinarie förbundsstämma hålles årligen 
före SB&K:s ordinarie förbundsstämma, 
på tid och plats som förbundsstyrelsen 
bestämmer.

1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas 
av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan, samt på Förbundets 
hemsida, senast 30 dagar före mötet. 

1.3 Kallelse till förbundsstämman utfärdas 
av förbundsstyrelsen och införs i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan, samt på Förbundets 
webbplats, senast 30 dagar före 
stämman. 

1.4 Dessutom skall föredragningslista 
tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella 
propositioner och motioner, inklusive 
förbundsstyrelsens förslag med 
anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets hemsida senast 14 dagar 
före mötet. 

1.4 Dessutom skall föredragningslista 
tillsammans med verksamhets- och 
förvaltningsberättelser samt eventuella 
propositioner och motioner, inklusive 
förbundsstyrelsens förslag med 
anledning av dessa, läggas upp på 
Förbundets webbplats senast 14 dagar 
före stämman. 
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2 §  Extra förbundsstämma 

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner 
det motiverat, sammankalla extra 
förbundsstämma. Vid sådant möte får 
endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. 
Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
mötet genom kungörelse i SB&K:s och 
Förbundets officiella kungörelseorgan. 
Föredragningslistan utsänds till samtliga 
av förbundsstämma och 
förbundsstyrelse valda eller utsedda 
förtroendemän och föreningar senast 7 
dagar före mötet. 

2 §  Extra förbundsstämma 

2.1 Förbundsstyrelsen kan, då den finner 
det motiverat, sammankalla extra 
förbundsstämma. Vid sådan stämma får 
endast i föredragningslistan upptagna 
ärenden behandlas för avgörande. 
Kallelse skall ske senast 14 dagar före 
stämman genom kungörelse i SB&K:s 
och Förbundets officiella 
kungörelseorgan. Föredragningslistan 
utsänds till samtliga av förbundsstämma 
och förbundsstyrelse valda eller utsedda 
förtroendemän och föreningar senast 7 
dagar före stämman.  

4 §  Omröstning och beslut 

4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med 
det antal röstberättigade ombud som 
efter kallelse i föreskriven ordning deltar 
i mötets beslut. 

4 §  Omröstning och beslut 

4.5 Förbundsstämma är beslutsmässig med 
det antal röstberättigade ombud som 
efter kallelse i föreskriven ordning deltar 
i stämmans beslut. 
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5 §  Ärenden 

5.1 Vid förbundsstämma skall följande 
ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för mötet 
3. Fråga om 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 mötets 
protokoll, samt val av två 
rösträknare 

7. Godkännande av dagordningen 
8. Föredragande av 

verksamhetsberättelse 
9. Föredragande av 

förvaltningsberättelse 
10. Revisorernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen 
12. Behandling av ärenden, som 

förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

13. Behandling av motioner som i 
stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 
inkommit till förbundsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 

14. Fastställande av verksamhetsplan 
för innevarande verksamhetsår 

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

16. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella 
styrelsearvoden 

18. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 
20. Val av kassör i Förbundet 
21. Val av sekreterare i Förbundet 
22. Val av 2-6 övriga ledamöter i 

förbundsstyrelsen 
23. Val av ordförande i valberedningen 

samt 2 övriga ledamöter. Antalet 
övriga ledamöter skall vara lika 
fördelat mellan könen 

24. Val av två revisorer 
25. Mötets avslutande 
 

5 §  Ärenden 

5.1 Vid ordinarie förbundsstämma skall 
följande ärenden behandlas: 

1. Förbundsstämmans öppnande 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt 

fastställande av röstlängd för 
förbundsstämman 

3. Fråga om stämman är behörigen 
utlyst 

4. Val av ordförande vid stämman 
5. Val av sekreterare vid stämman 
6. Val av två justeringsmän att jämte 

stämmans ordförande justera 
protokollet, samt val av två 
rösträknare 

7. Fastställande av 
föredragningslistan 

8. Föredragande av 
verksamhetsberättelse 

9. Föredragande av 
förvaltningsberättelse 

10. Revisionernas berättelse 
11. Fråga om ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen 
12. Behandling av ärenden, som 

förbundsstyrelsen föreslår 
förbundsstämman (propositioner) 

13. Behandling av motioner som i 
stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § 
inkommit till förbundsstyrelsen. Till 
motionen skall ha fogats ett 
yttrande från förbundsstyrelsen 

14. Fastställande av verksamhetsplan 
för innevarande verksamhetsår 

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

16. Fastställande av eventuella extra 
avgifter för innevarande 
verksamhetsår 

17. Fastställande av eventuella 
arvoden för förbundsstyrelsen 

18. Fastställande av budget för 
innevarande verksamhetsår 

19. Val av ordförande i Förbundet 
20. Val av fyra till åtta övriga ledamöter 

i förbundsstyrelsen 
21. Val av ordförande i valberedningen 

samt två övriga ledamöter. Antalet 
övriga ledamöter skall vara lika 
fördelat mellan könen  

22. Val av två revisorer 
23. Förbundsstämmans avslutande 
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6 §  Valbarhet 

6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast 
person som är medlem i förening som är 
ansluten till Förbundet. 

6 §  Valbarhet 

6.1 Valbar till förbundsstyrelse är endast 
person som är medlem i förening som är 
ansluten till Förbundet. Dock får 
maximalt en person, om styrelsens 
totala antal ledamöter uppgår till minst 
tre, eller två personer om styrelsens 
totala antal ledamöter uppgår till minst 
fem, väljas som ledamot även om denna 
ej är medlem i förening som är ansluten 
till Förbundet. Vad nyss sagts, skall 
förbehållas exempelvis sakkunniga inom 
idrottens område, eller annat som är till 
nytta för Förbundets organisation och 
utveckling.

6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller 
kommitté inom Förbundet är inte valbar 
som revisor eller revisorssuppleant. 

6.3 Ledamot eller suppleant i styrelse eller i 
kommitté inom Förbundet eller SB&K är 
inte valbar som revisor. Vad som anges i 
detta stycke gäller dock inte sådan 
person som har uppdrag som revisor i 
kommitté eller i SB&K.

4 kap Förbundsstyrelsen 

3 §  Styrelsens sammansättning 
 

3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande, vice 
förbundsordförande, förbundskassör, 
förbundssekreterare och övriga 
ledamöter. 

4 kap Förbundsstyrelsen 

3 §  Förbundsstyrelsens 
sammansättning 

3.1 Förbundsstyrelsen består av 
förbundsordförande. Därutöver 
konstituerar sig förbundsstyrelsen inom 
sig själv. Dock skall minst en ledamot 
utses till vice förbundsordförande samt 
en ledamot till förbundskassör. Övriga 
poster utses av förbundsstyrelsen efter 
behov. 

4 §  Adjungerade ledamöter 

4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid 
behov adjungera enskild person. 

4 §  Adjungerade ledamöter 

4.1 Förbundsstyrelsen äger rätt att vid 
behov adjungera enskild person. 
Adjungerad ledamot saknar rösträtt i 
förbundsstyrelsen.

7 §  Kallelse 

7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda 
minst tre gånger årligen efter kallelse, 
som skall skickas till samtliga ledamöter 
senast en vecka före respektive möte. 

7 §  Kallelse 

7.1 Förbundsstyrelsen skall sammanträda 
minst tre gånger årligen efter kallelse, 
som skall skickas till samtliga ledamöter 
senast en vecka före respektive 
sammanträde. 

. 
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8 §  Beslutsmässighet 

8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får 
brådskande ärenden avgöras genom 
skriftlig omröstning eller via 
telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande 
förbundsstyrelsemöte. 

8 §  Beslutsmässighet 

8.4 Om ordföranden anser det motiverat, får 
brådskande ärenden avgöras genom 
skriftlig omröstning eller via 
telefonbeslut. Beslut i sådant ärende 
skall rapporteras vid närmast följande 
sammanträde med förbundsstyrelsen. 

8.5 Om förbundsstyrelsen inte är beslutsför 
på grund av för lite antal behöriga 
ledamöter, på grund av jäv, eller av 
annat skäl som må uppkomma och 
medför beslutsoförhet, och detta inte 
endast är tillfälligt, skall detta anmälas till 
SB&K. SB&K äger då rätt att utse tillfällig 
förvaltare att föra Förbundets talan och 
avgöra beslut intill ny förbundsstämma 
kunnat tillkallas och ny förbundsstyrelse 
utsetts.

9 §  Uppgifter 

9.1 Förbundsstyrelsen skall: 

4. Bestämma tid och plats för 
Förbundets stämma samt göra 
nödvändiga förberedelser för mötet 
 

6. Till SB&K:s styrelse, minst sex 
veckor före stämman, överlämna 
alla för revision nödvändiga 
handlingar 

9 §  Uppgifter 

9.1 Förbundsstyrelsen skall: 

4. Bestämma tid och plats för 
Förbundets stämma samt göra 
nödvändiga förberedelser för 
stämman 

6. Till SB&K:s förbundsstyrelse, minst 
sex veckor före ordinarie 
förbundsstämma, överlämna alla 
för revision nödvändiga handlingar 

 

5 kap Förbundets revision 

1 §  Revisor 

1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning 
granskas årligen av de av årsstämman 
fastställda revisorerna. 

5 kap Förbundets revision  

1 §  Revisor 

1.1 Förbundets räkenskaper och förvaltning 
granskas årligen av de av 
förbundsstämman fastställda 
revisorerna. 

3 § SB&K:s granskning 

3.1 SB&K får om skäl så är påkallat, 
granska Förbundets verksamhet, 
räkenskaper samt medelshantering och 
beslut, under såväl pågående som 
avslutat verksamhetsår. 

3.2 Förbundet skall på begäran av SB&K 
utan dröjsmål tillhandahålla erforderliga 
uppgifter för granskningen. 
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7 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

1 §  Medlemskap i flera föreningar 

1.1 För medlemskap i flera föreningar gäller 
8 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 

8 kap Bestraffningsärenden 

1 §  Juridiska nämnden 

1.1 För juridiska nämnden gäller 9 kap 1 § i 
SB&K:s stadgar. 

2 §  Överklagan 

2.1 För överklagan gäller 9 kap 2 § i SB&K:s 
stadgar. 

3 §  Böter 

3.1 För böter gäller 9 kap 3 § i SB&K:s 
stadgar. 

4 § RF:s stadgar 

4.1 För stadgar gäller 9 kap 4 § i SB&K:s 
stadgar. 

7 kap Representations- och 
övergångsbestämmelser 

1 §  Medlemskap i flera föreningar 

1.1 För medlemskap i flera föreningar gäller 
9 kap 1 § i SB&K:s stadgar. 

8 kap Bestraffningsärenden 

1 §  Juridiska nämnden 

1.1 För juridiska nämnden gäller 11 kap 1 § i 
SB&K:s stadgar. 

2 §  Överträdelser 

2.1 För överträdelser gäller 11 kap 2 § i 
SB&K:s stadgar. 

3 §  Överklagan 

3.1 För överklagan gäller 11 kap 3 § i 
SB&K:s stadgar. 

4 §  Böter 

4.1 För böter gäller 11 kap 4 § i SB&K:s 
stadgar. 

5 § RF:s stadgar 

5.1 För stadgar gäller 11 kap 5 § i SB&K:s 
stadgar. 

6 §  Tvist 

6.1 För tvist gäller 11 kap 6 § i SB&K:s 
stadgar. 


