
 
 
Svenska brasiliansk jiu jitsu förbundets årsmöte 2019 
Datum lördagen den 23 mars 2019 Plats Münchenbryggeriet, Stockholm, tid 10:00 
 

1. Mötet öppnas av Ulf Elm 
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet, sju föreningar 

med sammanlagt 10 röster närvarade på årsmötet. 
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst, mötet beslutar ja 
4. Val av ordförande vid mötet, mötet beslutar att Ulf Elm är ordförande för årsmötet 
5. Val av sekreterare vid mötet, mötet beslutar att Annica Jara Cofré är sekreterare för 

årsmötet 
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 

var av två rösträknare, mötet beslutar att dessa två är Monika Stylin och Omid Azad 
7. Godkännande av dagordningen, mötet godkänner dagordningen 
8. Föredragande av verksamhetsberättelsen, Ulf Elm presenterar verksamhetsberättelsen 

för 2018, se bilaga 
9. Föredragande av förvaltningsberättelsen, Ulf Elm presenterar förvaltningsberättelsen, 

se bilaga 
10. Revisorernas berättelse, Alexander Lundin presenterar revisorernas berättelse för 

2018/2019, räkenskaper har ej granskats då dessa inte ingår i det revisorsuppdrag som 
givits revisorerna, förslag till förbättring presenteras till förbundets styrelse, se bilaga 

11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, beslut ja 
12. Behandling av ärenden som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

(propositioner), saknas till årsmötet 
13. Behandling av motioner som stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till 

förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen, 
saknas till årsmötet 

14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, mötet beslutar ja 
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, 

utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar, ingen ändring 
mötet beslutar ja 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår. Inga extra 
avgifter föreslås. 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden, finns inga nya förslag. 
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår, mötet beslutar att lägga till 

utbildningskostnader till budgeten för 2019, mötet beslutar ja 
19. Val av ordförande i förbundet, valberedningen nominerar Margareta Myhr till ny 

ordförande i förbundet, mötet beslutar ja 
20. Val av sex övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter, valberedningen 

nominerar Omid Azad omval ledamot, Veronika Holmsten omval ledamot, Norma 
Jansson omval ledamot, Matilda Frycklund omval ledamot, Roger Nissilä nyval 
ledamot och Abbas Reyhanian nyval ledamot, mötet beslutar ja till valberedningens 



förslag. Valberedningen nominerar Annica Jara Cofré nyval suppleant samt Elina 
Moestam nyval suppleant, mötet beslutar ja till valberedningens förslag 

21. Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga 
ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Mötet beslutar ja för att Monika 
Stylin ska behålla posten som ordförande för valberedningen, Stefan Wendel behålla 
posten som ledamot, nyval ledamot till valberedningen Kristina Gustafsson 

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&Ks förbundsstyrelse, mötet beslutar 
att Alexander Lundin behåller posten som lekmannarevisor 

23. Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Monika Stylin   Justerare Omid Azad 
 
 

______________________   _____________________ 


