
 

 

Styrelseprotokoll Årsstämman 2011 

Svenska Kickboxningsförbundet 
Sheraton Hotel, 2011-03-26, klockan 09.30-10.00 

Kallade 

Samtliga medlemsföreningar 

Nuvarande styrelse - Ledamöter: Håkan Ozan, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Janeth 

Augustsson, Robert De Zwart, Mikael Bergh, Björn Rhodin. 

Suppleanter: Sabrina Sedin-Roskvist, Stefan Jacobsson. 

 

Närvarande 

Medlemsföreningar: West Coast Kickboxing (närvarande, 1 röst), Tyresö Kampsport Klubb 

(närvarande, 1 röst), Ängelholms Kickboxningsklubb (ombud, 1 röst), Fighter Kickboxnings 

Förening (ombud, 2 röster), Telge Kampsport Klubb (närvarande, 1 röst), Helsingsborgs Kick 

& Thaiboxningsklubb (ombud, 1 röst), Landskrona Kickboxning Förening (ombud, 1 röst), 

Göteborgs Kickboxningsklubb (ombud, 2 röster) och Combat Academy IF Täby (närvarande, 

2 röster).  

Styrelse: Håkan Ozan, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson, Robert De 

Zwart, Janeth Augustsson, Stefan Jacobsson, Björn Rhodin. 

 

Anmält frånvaro 

Styrelse: Sabrina Sedin-Roskvist, Mikael Bergh 

 

Fullmaktsgranskning mellan 09:30-10:00 

 

 DAGORDNING  

1. Mötets öppnade 

Mötet öppnades. 

2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet  

Röstlängden fastställdes till 12 röster fördelade på 9 föreningar och 6 ombud, 

samtliga närvarande. 

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst 

Stämman bedöms behörigen utlyst. 

4. Val av ordförande vid mötet 

Michael Sjölin valdes till ordförande. 

5. Val av sekreterare vid mötet  

Karin Edenius valdes till sekreterare. 

6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, 

samt val av två rösträknare 

Therese Gunnarsson och Janeth Augustsson valdes till justerare och rösträknare. 

7. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 



 

 

8. Föredragande av verksamhetsberättelse 

Håkan Ozan föredrog verksamhetsberättelsen som fastställdes av årsstämman med 

följande tillägg. Ett tillägg är att Martin Eisengarten hoppade av sin styrelsepost och 

ersattes av Björn Rhodin som adjungerande ledamot. Även tillägg på förändringarna 

vad gäller landslagskaptenerna/coacherna. Även tillägg att FC-landslaget tävlat. 

Klubbtillhörighet saknas på -60 LC och -74 LC samt för mästargraderingarna till 2:a 

dan. 

9. Föredragande av förvaltningsberättelse  

Håkan Ozan föredrog förvaltningsberättelsen.  

10. Revisorernas berättelse 

Karin Edenius föredrog revisorernas berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen bedömdes ha ansvarsfrihet. 

12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

(propositioner). Fastställande av stadgar för andra gången.  

Inga propositioner har inkommit. Stadgarna fastställdes. 

13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till 

förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från 

förbundsstyrelsen  

Det har inkommit tre motioner som föredrogs av Håkan Ozan.  

 På motion 13a, införandet av ett juniorlandslag, föreslår styrelsen avslag 

vilket godkändes av årsstämman.  

 På motion 13b, avskaffande av läkarintyg för att söka eller förnya matchbok, 

föreslår styrelsen avslag vilket godkändes av årsstämman. 

 På motion 13c, om två olika SM, ett för light och ett för full, föreslår styrelsen 

avslag vilket godkändes av årsstämman. 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår  

Håkan Ozan föredrog verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår. 

Årsstämman fastställde verksamhetsplanen. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande 

verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma 

medlemmar 

Styrelsen föreslår att årsavgiften ska vara samma som föregående år och detta 

fastställdes av årsstämman. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

Styrelsen föreslår att inga eventuella extra avgifter ska tas ut och detta fastställdes av 

årsstämman. 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden  

Styrelsen föreslår att inga styrelsearvoden ska tas ut och detta fastställdes av 

årsstämman. 

18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår 

Håkan Ozan föredrog verksamhetsbudgeten. Årsstämman fastställde 

verksamhetsbudgeten. 



 

 

19. Val av ordförande i Förbundet 

Håkan Ozan valdes till ordförande. 

20. Val av vice ordförande i Förbundet 

Björn Rhodin valdes till vice ordförande. 

21. Val av kassör i Förbundet 

Linda Weinitz valdes till kassör. 

22. Val av sekreterare i Förbundet 

Karin Edenius valdes till sekreterare. 

23. Val av 3 övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt 2 suppleanter 

Följande valdes som ledamöter och suppleanter: 

 Ledamot 1: Therese Gunnarsson (Kim Eriksson valdes bort med 0-9 röster) 

 Ledamot 2: Robert De Zwart 

 Ledamot 3: Arto Ala-Häivälä  

 Suppleant 1: Janeth Augustsson 

 Suppleant 2: Kim Eriksson (Mikael Bergh valdes bort med 0-9 röster) 

24. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga 

ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen 

Katarina Pettersson och Thomas Heidrup valdes till ledamöter i valberedningen. 

Årsstämman överlåter ansvaret av valet av ordförande i valberedningen till styrelsen 

och beslutet som ska vara gjort till den 28 maj. 

25. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K förbundsstyrelse 

Årsstämman väljer båda revisorerna från SB&K förbundsstyrelse. 

26. Mötets avslutande  

Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilagor 

Verksamhetsberättelse 

Förvaltningsberättelse 

Revisorernas berättelse  

Motion 13a 

Motion 13b 

Motion 13c 

Verksamhetsplan för 2011 

Verksamhetsbudget för 2011 

 

 
 

 

__________________________________  __________________________________ 

Mötesordförande Michael Sjölin  Mötessekreterare Karin Edenius 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Justerare Therese Gunnarsson  Justerare Janeth Augustsson 


