Förbundsstämma Svenska budo- &
kampsportsförbundet distrikt mellan 2020
Plats: Hotell Drott, Karlstad, lördagen 22 februari 2020 klockan 15.00-16.00.
Närvarande från styrelsen: Lars-Göran Andersson, Dirk Handzic, Cecilia Ralfe-Stelander,
Peter Sahlin.
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av ordförande Lars-Göran Andersson.
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
Upprop gjordes, fullmaktgranskning genomfördes och röstlängden fastställdes. Representerat
fanns 9 röster fördelat på 6 föreningar.
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
Frågan om mötet är behörigen utlyst besvarade med ja.
4. Val av ordförande vid mötet
Till mötesordförande valdes Lars-Göran Andersson.
5. Val av sekreterare vid mötet
Till mötessekreterare valdes Peter Sahlin.
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet, samt
val av två rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare, valdes Richard Tjust och Anders Pettersson.
7. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan upplästes och godkändes.
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
Kassören redogjorde för förvaltningsberättelsen, godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse upplästes och lades till handlingarna.
11. Fråga om ansvarsfrihet för DFS
Mötet beslutade, i enlighet med revisionsberättelsens förslag, att bevilja förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Behandling av ärenden, som DFS föreslår distriktsförbundsstämman (propositioner)
Inga ärenden förelåg.
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 §, inkommit till DFS
Inga motioner har inkommit.
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14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
Föreslagen verksamhetsplan godkändes.
15. Fastställande av årsavgift till Förbundets kommande verksamhetsår
Mötet beslutade att föreningarnas årsavgift till förbundet fortsatt skall vara 0 kr.
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
Mötet beslutade att inte ha några extra avgifter.
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
Mötet beslutade att inte ha några arvoden till styrelsen.
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
Föreslagen budget fastställdes.
19. Val av ordförande i Förbundet, för en tid av 1 år
Till förbundets ordförande omvaldes Lars-Göran Andersson.
20. Val av sex ledamöter i FS för en tid av 1 år
Till ledamöter i förbundsstyrelsen omvaldes Dirk Handzic, Peter Sahlin, Cecilia RalfeStelander, Christer Enfors, Roar Tangenes och Andreas Åslin.
21. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K
Till den av distriktsförbundets valda revisor omvaldes Anders Pettersson.
22. Val av ordförande i valberedningen samt 2 övriga ledamöter
Till ordförande i valberedningen omvaldes Richard Tjust. Övriga ledamöter är Niklas
Björklund samt Daniel Resare.
24. Mötets avslutande
Ordförande Lars-Göran Andersson tackade samtliga deltagare och förklarade mötet avslutat.
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