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PROTOKOLL VID ÅRSMÖTE DEN 10 MARS 2012 
 Vällingby simhall 

 

 

   

 

1. Mötets öppnande  

Mötet förklarades öppnat av avgående ordförande. 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

Närvarolistan godkändes av mötet som röstlängd, bilaga 1. 4 personer närvarade 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Mötet förklarades behörigt utlyst, men vissa dokument sändes ut lite senare än de 

stadgeenliga 2 veckorna före mötet. 

4. Eventuella korrigeringar till dagordningen 

En övrig punkt föreslogs av mötet. 

5. Val av mötesordförande 

Sittande ordförande Anette Persson-Sunje valdes. 

6. Val av mötessekreterare 

Björn Hendil-Forssell valdes. 

7. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 

Bengt Schönning och Jean Bergström valdes. 

8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående året 

Verksamhetsberättelsen fastställdes, bilaga 2, efter smärre justering av sista stycket. 

9.      Fastställande av kassaberättelse föregående året 

Kassaberättelsen fastställdes, bilaga 3, efter att justerig av revisorerna av ingående balans. 

10. Framläggande av revisionsberättelse föregående året 

Revisionsberättelsen framlades, bilaga 4. 
 

11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående året 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året. 

 

12. Fastställande av medlemsavgifter 

Den av styrelsen föreslagna höjningen från 150 kr per år till 200 kr per år godkändes och 

fastställdes att gälla från 1 april 2012. För nya medlemmar kommer budopasset att ingå i 

medlemskapet vid första graderingen.  

Beloppsnivån 200 kr motiverades med att 100 kr betalas per medlem till Svenska Budo o 

Kampsportförbundet och 500 kr per år till Stockholms Budoförbund (vilket innebär en 

kostnad på 500 kr /8 medlemmar (beräknat antal för 2012) varav 2 är hedersmedlemmar 

och inte längre betalar avgift enligt årsmötet 2011-03-09 = 83,30 kr per person) vilket är en 

högre kostnad än de 150 kr medlem betalat tidigare. 
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13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 

Verksamhetsplan, bilaga 5, och budget, bilaga 6, fastställdes. 

 

14. Val av ledamöter för innevarande verksamhetsår 

Ordförande – Anette Persson-Sunje. 

Sekreterare – Björn Hendil-Forssell. 

Kassör – Maria Wollblad 

Förste suppleant – vakant 

Andre suppleant – vakant 

 

15. Val av revisorer 

Revisorer – Sittande Bengt Schönning och sittande Leif Sunje valdes. 

 

16. Val av valberedning inför nästkommande årsmöte. Årsmötet bestämmer antalet, 

 dock minst en 

Sittande Jean Bergström valdes 

 

17. Behandling av styrelseförslag 

 Inga förslag framlagda från styrelsen 

 

18. Behandling av motioner, inkomna enligt §20 

Inga inkomna motioner. 

 

19. Övriga frågor 

Frågan om klubbens fortlevnad diskuterades. Vikten av att öka antalet tränande 

diskuterades, men inga åtgärder kunde föreslås som kunde genomföras av de nu aktiva. 

Samstämmighet rådde om att extra vårda de nya för året i hopp om att de för med sig nya 

medlemmar. 

 

20. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat. 

 

 

 

 
 

Anette Persson Sunje (ordförande)  Björn Hendil-Forssell (sekreterare) 

 

 

 

 

Bengt Schönning (justerare)  Jean Bergström (justerare) 


