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Dagordning vid årsmöte i Stockholms Judoförbund 5/3 2009 i Stockholmsidrottsförbunds 
lokaler i Solna. 
 
1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 
SPIF  3 
IK Södra  5 
Tyresö  2 
Saltsjö  0: får 1 röst 
Solna  2 
Stockholms Judo Dojo 0: får 1 röst 
Nacka JK  2 
Högdalens JK 1 
Stockholms Judoklubb 3  
 
Förslag att Saltsjö och Stockholms Judo Dojo får en röst vardera. Mötet godkände detta. 
Totalt antal röster: 20. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av ordförande för mötet 
Gunnar Karlsson valdes. 
 
4. Val av sekreterare för mötet 
Björn Nyberg valdes. 
 
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Kim Thrane och Johan Eriksson föreslogs och valdes. 
 
6. Fastställande av mötets behöriga utlysning 
Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst. 
 
7.  
a) Verksamhetsberättelse 2008 
Michael Holm gick igenom berättelsen med några tillägg gällande judoverksamheten. 
 
b) Förvaltningsberättelse 2008 
Marko Ahola gick igenom förvaltningsberättelsen 
 
c) Revisionsberättelse 2008 
Marko Ahola läste upp revisorernas berättelse eftersom de inte kunde vara på plats. 
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8. Fråga om ansvarsfrihet  
Årsmötet beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2008. 
 
9. Fastställande av budget för 2009 
Budgeten justerades efter årsmötets önskemål och kunde därefter godkännas. 
 
10. Fastställande av nya stadgar 
Nya stadgar fastställdes enligt årsmötets önskemål och bifogas detta protokoll för 
godkännande av RF innan de kan träda i kraft. 
 
11. Val av ordförande för en tid av ett år 
Valberedningens förslag: Omval av Manuel Santos 
Manuel Santos valdes enhälligt av årsmötet. 
 
12. Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år 
Valberedningens förslag: Omval av Björn Nyberg och Susanne Lundback 
Björn och Susanne valdes enhälligt av årsmötet. 
 
13. Val av en revisor och en revisor suppleant för en tid av ett år 
Förslag till revisor: Marcus Elfver 
Förslag till revisorsuppleant: Lars-Åke Andréasson 
Årsmötet valde dessa två enhälligt 
 
14. Val av 2 personer till valberedningen för en tid av ett år 
Förslag: Tommy Engström och Anders Dovervik 
Årsmötet valde Tommy och Anders med Anders som sammankallade 
 
15. Fastställande av årsavgift till Stockholms Judoförbund för 2010 
Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 1000kr för alla klubbar i distriktet. 
 
16. Inkomna motioner 
Det finns inga inkomna motioner 
 
17. Övriga frågor 
Michael Holm presenterade arbetet med förbundets policys inom miljö, kommunikation, 
mobbning, antidopning och ekonomi. 
 
Björn berättade att distriktsmötet kommer att hållas söndag den 19 april i Solna Judoklubbs 
dojo. 
 
Björn berättade om årsmötet i Svenska Judoförbundet nästkommande helg 
Årsmötet uppdrar till Stockholms Judoförbunds styrelse att kontakta SJF före årsmötet för att 
uppmana valberedningen att presentera samtliga ledamöter före årsmötet.  
 
Förslag på motion till SJF 2010 om att alla nominerade personer till förbundsstyrelsen ska 
presenteras i samband med nomineringen.  
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18. Avslut 
Gunnar Karlsson tackade för mötet och det avslutades. 
 
 
För årsmötet i Stockholms Judoförbund 2009-03-05 i Solna   
 
 
 
 
 
Björn Nyberg  Gunnar Karlsson 
Sekreterare   Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Johan Eriksson  Kim Thrane 
Justeringsman  Justeringsman 


