
Page 1 of 3 

 

Stockholms Judoförbund 

www.stockholmsjudo.org 

 

 
 

Stockholms Judoförbunds årsmöte i Stockholmsidrottens lokaler, 

Solna den 5 mars 2008 

 

Närvarande från styrelsen: Manuel Santos, Michael Holm, Marko Ahola,  

Revisor: Marcus Elfver var ej närvarande 

Valberedning: Anders Dovervik 

Närvarande klubbar: IK Södra, Stockholms JK, SPIF, Stockholms Judo Dojo, Tyresö, Nacka 

 

Manuel hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

SPIF 3 röster 

Nacka 2 röster 

Tyresö 2 röster 

Stockholms JK (3) röster, saknar rösträtt då de inte fullgjort sina åtaganden i tid. 

Stockholms Judo Dojo (1) röst, saknar rösträtt då de inte fullgjort sina åtaganden i tid. 

IK Södra (5) röster, saknar rösträtt då de inte fullgjort sina åtaganden i tid. 

 

Efter enskild överläggning beslutade mötet att samtliga tre klubbar har en röst vardera på 

mötet. 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor. 

 

3. Val av ordförande för mötet 

Gunnar Karlsson föreslogs och årsmötet valde honom. 

 

4. Val av sekreterare för mötet 

Sittande t.f. sekreterare Michael Holm föreslogs och årsmötet valde honom. 

 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Marcello Ribeiro Novais och Kim Thrane föreslogs och valdes. 

 

6. Fastställande av mötets behöriga utlysning 

Inbjudan har funnits på vår hemsida sedan slutet av januari, samt så postades inbjudningarna 

till varje klubb i slutet av januari.  

Mötet förklarade årsmötet behörigen utlyst. 

 

7.  

a) Verksamhetsberättelse 2007 

Micke gick igenom berättelsen och den godkändes med 3st tillägg under intern verksamhet. 
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b) Förvaltningsberättelse 2007 

Marko gick igenom bokföringen och den godkändes. 

 

c) Revisionsberättelse 2007 

Manuel läste upp revisionsberättelsen från revisorn. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2007. 

  

9. Fastställande av budget för 2008 

Budgeten fastställdes, efter omröstning 1-4-1 att tillföra posten Klubbmöte med 15 000kr som 

klubbmötet skall disponera. 

 

10. Fastställande av nya stadgar 

Justeringar av styrelsens förslag. Nya stadgarna beslutades att gälla direkt. 

Förslag att ev ordförande att väljas på 2 år 

 

11. Fråga om ledamöters avgång i förtid 

Enhälligt beslut att entlediga José Caro från hans styrelsepost 

 

12. Val av ordförande för en tid av ett år 

Valberedningen föreslår Manuel Santos, SPIF. 

Mötet valde Manuel Santos 

 

13. Val av ledamöter 

Valberednings förslag var ej komplett pga punkt 11 

Manuel Santos föreslår omval av Marko Ahola och Michael Holm. Nyval av Micael Öberg på 

två år samt fyllnadsval på Susanne Lundback för ett år.  

Mötet valde dessa. 

 

14. Val av en revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år  

Valberedningen föreslår Marcus Elfver till revisor, revisorsuppleant  Lars-Åke Andreasson 

och mötet valde dessa. 

 

15. Val av 2 personer till valberedningen för en tid av ett år 

Förslag på sittande Anders Dovervik samt Tommy Engström. 

Möte valde dessa. Anders är sammankallande. 

 

16. Fastställande av årsavgift till Stockholms Judoförbund för 2009 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, d v s 1000kr.  

1000kr beslutades. 

 

17. Inkomna motioner 

 

18. Övriga frågor 

Fråga om klubbmötet. Manuel svarade att klubbmöte skall hållas inom kort. 

Marcello, SPIF undrade vad som skall göras för att förbättra klubbsamarbete. 

Den nya styrelsen skall fortsätta att verka för klubbsamarbete. 

 

19. Avslut 

Gunnar tackade för mötet 
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Sekreterare    Mötesordförande 

 

 

……………………………  ……………………………. 

Michael Holm   Gunnar Karlsson 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

……………………..   …………………………… 

Marcello Ribeiro Novais   Kim Thrane  

   

 


