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Dagordning vid årsmöte i Stockholms Judoförbund 24/2 2010 i Stockholmsidrottsförbunds 

lokaler i Solna. 

 

1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 

IK Södra   5 justeras ner till 3 röster enligt stadgarna 

Nacka JK   2 

Saltsjö JK   3 

Solna JK   2 

Stockholmspolisens IF  3 

Stockholms JK  3  

Täby JK   3 

 

Totalt antal röster: 19 

 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet fastställer att mötet är behörigen utlyst. 

 

4. Val av ordförande för mötet 

Gunnar Karlsson valdes. 

 

5. Val av sekreterare för mötet 

Björn Nyberg valdes. 

 

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

Årsmötet väljer Marcus Elfver och Magnus Ask. 

 

7.  

a) Verksamhetsberättelse 2009 

Michael Holm gick igenom berättelsen med några tillägg gällande judoverksamheten. 

 

b) Förvaltningsberättelse 2009 

Marko Ahola gick igenom förvaltningsberättelsen. 

 

8. Revisionsberättelse 2009 

Då bokslutet inkommit sent har revisorn inte hunnit gå igenom den och därmed kan den inte 

godkännas. Revisorn har begärt ett extra årsmöte. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet  

Årsmötet beslutar att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet för 2009 förrän ett extra årsmöte kan 

hållas och godkänna förvaltningsberättelsen. Det extra årsmötet kommer att hållas söndag den 

11 april i Solna Judoklubbs lokaler kl 10.30. 

 

10. Fastställande av budget för 2010 

Budgeten justerades efter årsmötets önskemål och kunde därefter godkännas. 

 

11. Fastställande av årsavgift till Stockholms Judoförbund för 2011 

Styrelsen föreslår oförändrad avgift, 1000kr för alla klubbar i distriktet. 

 

12. Inkomna motioner 

Solna judoklubb har inkommit med två stycken motioner. 

Motion 1 gällande hemsidan. Styrelsen rekommenderar, och årsmötet beslutar, att tillstyrka 

motionen. 

Motion 2 gällande utbildningar. Årsmötet beslutade enligt första att satsen med tillägg att 

styrelsen sätter ihop en enkät till klubbarna för att utreda utbildningsbehovet och att avslå de 

två andra punkterna.  

 

Efter denna punkt gick Saltsjö och Täby. 

 

13. Val av ordförande för en tid av ett år 

Michael Holm valdes enhälligt av årsmötet. 

 

14. Val av kassör för en tid av två år 

Kent Andersson valdes enhälligt av årsmötet 

 

15. Val av två ordinarie ledamöter för en tid av två år 

Valberedningens förslag: Omval av Micael Öberg, nyval av Manuel Santos 

Ytterligare förslag framkom från SPIF, Alireza Parchami 

Efter det förslaget valde Manuel Santos att dra tillbaka sin kandidatur. 

Årsmötet beslutade att välja in Micael Öberg och Alireza Parchami som ordinarie ledamöter 

på två år. 

 

16. Val av en revisor och en revisor suppleant för en tid av ett år 

Årsmötet valde Marcus Elfver till revisor och Gunnar Karlsson till revisorsuppleant. 

 

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

Årsmötet valde Tommy Engström och Anders Dovervik med Anders som sammankallade. 

 

18. Övriga frågor 

Björn berättade att distriktsmötet kommer att hållas söndag den 11 april i Solna Judoklubbs 

dojo.  

 

Årets DM kommer gå 2 eller 9 oktober i Brännkyrkahallen. Stockholms Judoklubb och SPIF 

arrangerar tillsammans. Förslag från Solna att höja statusen på DM.  

 

19. Avslut 

Gunnar Karlsson tackade för mötet och det avslutades. 
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För årsmötet i Stockholms Judoförbund 2010-02-24 i Solna   

 

 

 

 

 

Björn Nyberg  Gunnar Karlsson 

Sekreterare   Mötesordförande 

 

 

 

 

 

Marcus Elfver  Magnus Ask 

Justerare   Justerare 


