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Protokoll årsstämma 2014-03-22

Datum Lördagen den 22 mars 2014
Plats World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70
Tid 10.00 – 12.00
Fullmaktsgranskning mellan 09.45 - 10.00
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
Håkan öppnade stämman.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Östersund har en röst genom Magnus Larsson, Fighting Spirit har två röster genom Sabrina
Sedin, WestCoast Kickboxing har gett Sabina Sedin en röst.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Ja mötet är utlyst i god tid.
4. Val av ordförande vid mötet
Håkan Ozan valdes som ordförande.
5. Val av sekreterare vid mötet
Magnus Segerberg valdes som sekreterare.
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två
rösträknare
Madleine Krokstäde samt Björn Rhodin
7. Godkännande av dagordningen
Stämman godkänner dagordningen.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
Not 1. Kickboxningsinstruktör, inte förbundsinstruktör detta är nästa steg. Not 2 Mikael Bäckström
var assisterande förbundskapten i LC/KL och inte Mikael Johansson.
9. Föredragande av förvaltningsberättelse.
Håkan berättade om förvaltningsberättelsen.
10. Revisorernas berättelse.
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Håkan berättade om revisionsberättelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Stämman gav förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
Stämman godkände propositionen.
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen.
Till motionen skall ha fogats ett
yttrande från förbundsstyrelsen.
Inga motioner var föreslagna.
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Håkan berättade om verksamhetsplanen för kommande år.
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver
den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar.
Not 1. Motivering ang landslagsuttagning dvs vilka är kallade, vilka blir uttagna.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande Verksamhetsår.
Styrelsen föreslår ingen höjning, Stämman godkänner detta.
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Styrelsen föreslår inga arvoden, Stämman godkänner detta.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Not. Björn Rhodin föreslår att vi lägger 1000:- i månaden på förbundets Facebook sida för att få mer
likes, stämman godkänner detta, dvs posten Kommunikation.
Stämman godkänner budgeten för 2014.
19. Val av ordförande i Förbundet
Valberedningen har föreslagit Håkan Ozan för omval ett år, stämman godkänner detta.

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
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Valberedningen har föreslagit Karin Edenius, Madleine Krokstäde, Linda Weinitz, Magnus Segerberg,
Magnus Trommestad, Jonas Jensen, Andreas Bengtsson.
Björn Rhodin har valt att inte ställa upp för omval.
Stämman godkänner detta förslag.
21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara
lika fördelat mellan könen
Styrelsen föreslår sittande valberedning, stämman godkänner detta.
22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
Under året hade vi SB& K:s revisor, stämman godkänner att vi fortsätter med detta.
23. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl 12.14
_____________________________

________________________________________

Mötesordförande Håkan Ozan

Mötessekreterare Magnus Segerberg

______________________________

______________________________

Justerare Björn Rhodin

Justerare Madleine Krokstäde
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