
 

 

Svenska Brasilianska Jiu Jitsu Förbundets årsmöte lördagen den 25 mars 2017 
World Trade Center, Stockholm, Klarabergsviadukten 70  

1. Mötets öppnande  
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet: Ja, totalt 23 

röster.  
3. Är mötet är behörigen utlyst: Godkänns av mötesmedlemmarna.  
4. Val av ordförande vid mötet: Pilo Stylin 
5. Val av sekreterare vid mötet: Annica Jara Cofré 
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt 

val av två rösträknare: Samma individer är justerare och rösträknare, Mark Wall och 
Monika Stylin godkänns av mötesmedlemmarna.  

7. Godkännande av dagordningen: Godkänns av mötesmedlemmarna. 
8. Föredragande av verksamhetsberättelse: Margareta Myhr läser upp 

verksamhetsberättelsen för 2016. Godkänns av mötesmedlemmarna. 
9. Föredragande av förvaltningsberättelse: Veronika Engelman läser upp 

förvaltningsberättelsen. Godkänns av mötesmedlemmarna. 
10. Revisorernas berättelse: Pilo Stylin läser upp Alexander Lundin revisions berättelse.  
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen: Ja från mötesmedlemmarna. 
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår Förbundsstämman 

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

förbundsstyrelsen: Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår: Ulf Elm presenterar 

styrelsens verksamhetsplan för verksamhetsåret. Se verksamhetsberättelse. Tillägg: 
SM kommer att hållas i Stockholm i september 2017, junior och vuxen SM.  
Kommentarer om ”specifik” BJJ tränarutbildning: SB&K har välplanerade 
utbildningar och röster menar att man ska använda sig av dessa. Idéer om hur man ska 
kunna locka föreningar till att gå tränarutbildningar diskuteras. Fastställande för 
verksamhetsplan för 2017: Ja från alla mötesmedlemmar. 

15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, 
utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar: Nuvarande 
avgift är 54 kronor SBJJFs styrelse föreslår en höjning till 60 kronor. Motivering är 
bland annat den nya domarkommittén och att SBJJF sponsrar alla sanktionerade 



tävlingar med en huvuddomare utan kostnad för tävlingsarrangörerna. Samt att SBJJF 
ska satsa mer på utbildningar och landslaget. Plattform för smoothcomp. Tillägg: Att 
styrelsen har som en uppgift att få föreningar att betala för sina medlemmar: Mötet 
godkänner en höjning till 60 kr. 

16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår: Ingen 
förändring- Ja 

17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden: Ingen förändring -Ja 
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår: Veronika Engelman 

presenterar budgeten för verksamhetsåret. Årsmötet godkänner förslaget om 
verksamhetsåret 2017. 

19. Val av ordförande i Förbundet: Monika Stylin och Markus Widengren presenterar som 
ordförande Ulf Elm: Årsmötets medlemmar röstar ja. 

20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter: Monika Stylin 
och Markus Widengren presenterar övriga förslag till ledamöter i styrelsen Annica 
Jara Cofré, Veronika Engelman, Mattias Degermo, Steven Antoniou, Omid Azad, 
Matilda Frycklund, årsmötet röstar ja för valberedningens förslag. Valberedningens 
förslag till nya suppleanter till styrelsen: Norma Jansson och Chassa Moosa – 
Årsmötets medlemmar röstar ja för valberedningens förslag. 

21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter 
skall vara lika fördelat mellan könen: Årsmötet godkänner sittande valberedning: 
Monika Stylin, Marcus Widengren och Ingrid Ekenberg. 

22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse: Alexander 
Lundin föreslås av valberedningen. Årsmötet godkänner valberedningens förslag. 

23. Mötets avslutande av Pilo Stylin. 

 

 
	


