Förbundsstämma
Svenska Shorinji Kempoförbundet
Datum: 24 mars 2012, kl 10.00-12.00
Plats: Sheraton hotell, Stockholm
Representerade föreningar: Bromma, Stockholms Studenter, Stockholms Södra, Karlstad, Skövde.
Ej representerade föreningar: Karlstads Studenter, Göteborg, Haninge, Visby, Stockholm Norra.
1.

Mötet öppnade
Mötet förklarades öppnat.

2.

Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Upprop gjordes och röstlängden fastställdes till 5 röster.

3.

Fråga om mötet är behörigen utlyst
Mötet ansågs vara behörigt utlyst.

4.

Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes Peter Thorvald.

5.

Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes Peter Hansen.

6.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två
rösträknare
Till justerare valdes Peter Carlsson och Alexander Tilly. Till rösträknare utsågs Charlene Lima

7.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar. En punkt för övriga frågor lades till efter mötet.

8.

Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Peter Hansen och lades till handlingarna.

9.

Föredragande av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen föredrogs av Peter Thorvald och lades till handlingarna.

10. Revisorns berättelse
Budo & kampsportsförbundets revisorer har granskat underförbundens ekonomi utan anmärkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning av verksamhetsåret 2011.
12. Behandling av motioner som i stadgeenligtid, enligt 3 kap 7§ inkommit till förbundsstyrelsen
Inga motioner har inkommit.
13. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
En verksamhetsplan omarbetades under mötet så att denna speglar handlingsplanen i Visionsarbetet och
lyfter fram utbildning, landslag och PR. Den omarbetade verksamhetsplanen ska kommuniceras till
förbundets föreningar.

14. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den
årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
Beslutade att ha oförändrade årsavgifter, dvs. 29:- utöver det SB&K har, vilket innebär totalt 100:- (79:- +
21:- för försäkring).
15. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Beslutade att inga extraavgifter ska tas ut.
16. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Beslutade att inget arvode utgår till styrelsen.
17. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Budgetförslaget omarbetades för att spegla handlingsplanen för visionsarbetet med uppräkning av
kostnader för Landslag, Utbildning och PR.
18. Val av ordförande i Förbundet
Till ordförande valdes Anders Pettersson (omval).
19. Val av vice ordförande i Förbundet
Till vice ordförande valdes Anders Magnusson (omval).
20. Val av kassör i Förbundet
Till Kassör valdes Peter Thorvald (omval).
21. Val av sekreterare i Förbundet
Till sekreterare valdes Peter Hansen (omval).
22. Val av en övrig ledamot i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
Till ledamot valdes Johan Frendin (omval) och till suppleanter valdes Leif Kekonius (omval) och Lotta
Wersäll (omval).
23. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika
fördelat mellan könen
Till valberedningen valdes Alexander Tilly (ordförande) (omval), Charlene Lima (omval) och Boban
Mladenovic (omval).
24. Val av en revisor, ytterligare en revisor utses av SB&K:s förbundsstyrelse
Beslut togs att Shorinji Kempoförbundet använder sig av en revisor utsedd av SB&K. Därutöver utsågs
Peter Carlsson (Bromma) till internrevisor för Shorinji Kempoförbundet.
25. Mötets avslutande
Mötet avslutades
26. Övriga frågor
Mötet ansåg att förbundet inte bör lägga verksamhetstid på en översättning av kamokuhyo för vuxna från
engelska till svenska. Översättning av barn-kamokuhyo ansågs motiverat.
Mötet uppmanar styrelsen att till nästa förbundsstämma lämna in en proposition om ändringar i
stadgarna. Ändringen ska inkludera ett undantag så att motioner kan behandlas även om de lämnas in
efter deadline OM styrelsen anser att motionen är okomplicerad och tar ringa tid att ta ställning till.
Mötet uppmanar styrelsen att till nästa förbundsstämma lämna in en proportion om ändringar i
stadgarna. Ändringen ska ta bort Shorinji Kempo-förbundets revisor och revisionsberättelse, med
motivering att alla kassaflöden hanteras genom SB&K kansli och att revision av detta sker av SB&K.
Mötet efterfrågade en förmedling av riktlinjerna från level-up utbildningen som genomfördes i Japan.
Syfte är att föreningarna därefter kan hantera frågor rörande rättighet att nyttja loggotyper i olika
tillämpningar. Mötet efterfrågar att Robert Liljeblad enageras i denna förmedling i och med att förbundet
subventionerat hans närvaro vid level-up seminar i Japan.
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