
   
 

   
 

 

Svenska Brasilianska Jiu Jitsu Förbundets årsmöte lördagen den 19 mars 2016 
World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70  
⦁     Mötets öppnande  
⦁     Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet  
⦁     Är mötet är behörigen utlyst: Ja 
⦁     Val av ordförande vid mötet: Pilo Stylin 
⦁     Val av sekreterare vid mötet: Annica Jara Cofré 
⦁     Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare: Per 

Arne Johansson och Markus Widengren 
⦁     Godkännande av dagordningen: Ja 
⦁     Föredragande av verksamhetsberättelse: Margareta Myhr läser verksamhetsberättelsen. 
⦁     Föredragande av förvaltningsberättelse: Pilo Stylin presenterar förvaltningsberättelsen. 
⦁     Revisorernas berättelse: Pilo Stylin går igenom revisorernas berättelse. Godkännande av mötets deltagare. 
⦁     Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen: Ja från samtliga närvarande. 
⦁     Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman (propositioner): Ej aktuellt. 
⦁     Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen: Ej inkommit 

något till styrelsen. 
⦁     Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår: Margareta Myhr presenterar styrelsens 

verksamhetsplan för verksamhetsåret. Se verksamhetsberättelse. Steven Antoniou presenterar elitsatsning, 

fystester, jobba med träningsupplägg, satsa på 2016 när det gäller landslaget och klubbarna 4 fystester per år, 

lanslagsutprövning. Fastställande -Ja 
⦁     Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift 

som SB&K beslutat om för samma medlemmar: Ingen förändring - ja 
⦁     Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår: Ingen förändring- ja 
⦁     Fastställande av eventuella styrelsearvoden: Ingen förändring -ja 
⦁     Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår: Veronika Engelman presenterar budgeten för 

verksamhetsåret. Årsmötet godkänner förslaget om verksamhetsåret 2016 –ja. 
⦁     Val av ordförande i Förbundet: Monika Stylin och Markus Widengren presenterar Margareta Myhr som 

ordförande, årsmötet röstar –ja. 
⦁     Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter: Monika Stylin och Markus Widengren 

presenterar övriga förslag till ledamöter i styrelsen, årsmötet godkänner valberedningens förslag. Nya suppleanter 

i styrelsen Mattias Larsson och Mattias Degermo.  
⦁     Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat 

mellan könen: Årsmötet godkänner sittande valberedning.  
⦁     Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse: Alexander Lundin föreslås av 

valberedningen. Årsmötet säger ja. 
⦁     Mötets avslutande: Pilo Stylin avslutar årsmötet. 

 

 

 


