Svenska Bujinkanförbundet

Årsmötesprotokoll 2017
Datum: Lördagen den 18 februari
Plats: Malmö Budoklubb, Föreningarnas Hus, på Ystadvägen 46
Tid: 17.30-18.30

1. Sittande ordförande Daniel Bodin förklarar årsmötet öppnat.
2. Ordförande Daniel Bodin utlyser fullmaktsgranskning och då har Hans Månsson från Bujinkan
Norrköping och Robin Norman från Bujinkan Dojo Malmö fullmakt.
3. Årsmötet är utlyst i god tid.
4. Val av mötesordförande för årsmötet, medlemmarna väljer den sittande ordförande Daniel
Bodin.
5. Ken Banh från Bujinkan Norrköping väljs som sekreterare för årsmöte.
6. Patrik Karlsson från Bujinkan Norrköping och Ulrika Kerstinsdotter från Bujinkan Dojo Göteborg
väljs som justeringsmän.
7. Medlemmarna godkänner dagordningen.
8. Mötesordförande Daniel Bodin går igenom verksamhetsberättelse som även tryckts upp som ett
häfte tillgänglig för samtliga medlemmar. Bujinkan har under en längre tid har haft ett dalande
medlemsantal men den trenden har vänt under 2016 där Bujinkan tillhör en av tolv underförbund
som faktiskt har ökat i antalet medlemmar. Medlemmarna på årsmötet godkänner
verksamhetsberättelsen för 2016.
9. Kassörer Robin Norman går igenom förvaltningsberättelsen och konstaterar att Svenska
Bujinkanförbundet har gjort ett minusresultat i år på 4838 kr där dom ökade kostnaderna varit
marknadsföring och reklam. Främst via digitala medier som Facebook och Google-annonsering för
att öka den allmänna kännedomen om Bujinkan och strategin har varit riktad marknadsföring för
varje ort som har en Bujinkan-dojo. I dagsläget finns det 52 688 kr kvar på Svenska
Bujinkanförbundets konto. Medlemmarna på plats godkänner förvaltningsberättelsen.
10. Medlemmarna på plats godkänner ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsår 2016.
11. Inga propositioner har kommit in till förbundsstämman.
12. Inga motioner har kommit in till förbundsstyrelsen.
13. Mötesordförande Daniel Bodin går igenom Svenska Förbundets verksamhetsplan för 2017. En
punkt är att Sverigeläger 2018 kommer att anordnas i Göteborg av Peter Jonsson från Bujinkan
Dojo Göteborg. En annan punkt av Svenska Bujinkanförbundets marknadsföringsplan är klubbar
måste bli bättre på att gemensamt presentera arten som Bujinkan och inte Ninjutsu, Ninpo Taijutsu
osv för att det inte ska bli förvirrande för potentiella medlemmar som inte känner till arten. Utöver
det har det startats ett projekt med förtjänsttecken inom Bujinkan där Christer Gardelli från Luleå är
ansvarig. Likt Svenska Budo & Kampsportsförbundets förtjänsttecken ska dom förtjänsttecken i
Svenska Bujinkanförbundets kunna delas ut till medlemmar som gjort mycket för Bujinkan i
Sverige. Även Japan-resor kan tillgodoses i poängräkningen då man som individ tar med sig
kunskap hem från Japan för att gynna arten i Sverige. En annan viktig punkt för är att se över dom
gamla stadgarna som behöver uppdateras. Det är ett stort jobb som då mycket av punkterna i dom
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gamla stadgarna hänvisar till saker som inte längre existerar. Medlemmarna på plats godkänner
Svenska Bujinkanförbundets verksamhetsplan för 2017.
14. Årsavgiften per medlem till förbundet ligger på 50kr inklusive försäkringsavgift på 29kr.
Dessa summor är oförändrade från tidigare år. Medlemmarna på plats godkänner årsavgiften per
medlem till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
15. Det finns inga extrautgifter för innevarande verksamhetsår.
16. Kassören Robin Norman föreslår en summa på 5000 kr som eventuella styrelsearvoden som
ska kunna täcka utgifter som styrelsen behöver lägga ut när man exempelvis styrelsen har
uppdrag som kräver att dom reser någonstans för förbundets räkning. Stefan Rehnström från
Bujinkan Nynäshamn påperkar att definitionen är felaktig då det inte tekniskt sätt är ett arvode utan
mer en reseersättning och styrelsen ska därför inte skattas för det. Förbundet tar med sig att
korrigera termerna för nästa årsmöte då inga styrelsemedlemmar tar ut arvode utan dom pengarna
används enbart som reseersättning.
17. Kassören Robin Norman går igenom budgeten för innevarande verksamhetsår. Ett av
förslagen som Robin Norman går igenom är utökade budget för exempelvis ledarutbildning från
SISU eller Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Denna budget kommer att innebära ett
nollresultat men medlemmarna tycker att det är ok eftersom det finns pengar kvar på kassan.
Medlemmarna på årsmötet godkänner budgeten för innevarande verksamhetsår.
18. Valberedningen föreslår att Daniel Bodin sitter kvar som ordförande för Svenska
Bujinkanförbundet ytterligare två år. Medlemmarna godkänner Daniel Bodin som sittande
ordförande för Svenska Bujinkanförbundet.
19. Valberedningen föreslår Christer Gardelli som sittande Vice Ordförande. Medlemmarna på
plats godkänner sittande Vice Ordförande.
20. Kassörer Robin Norman valdes in förra året och sitter därmed kvar då han sitter ett år till då
kassören sitter på tvåårsperioder.
21. Valberedningen föreslår Urban Grundström som sittande sekreterare. Medlemmarna på plats
godkänner sittande sekreterare.
22. Till ledamotposterna föreslås sittande Roger Mattson samt en ny ledamot, Ken Banh från
Bujinkan Norrköping. Valberedningen presenterar tre personer som potentiella suppleanter varav
två var med i styrelsen från föregående år, William Ustav, Kent Nordlund och Jonnie Larsson.
Medlemmarna på plats röstar in William Ustav och Jonnie Larsson som suppleant för styrelsen
2017. Detta innebär att Kent Nordlund utgår från Svenska Bujinkanförbundets styrelse 2017.
23. Till valberedningen för nästkommande års styrelse väljs Christer Westberg som ordförande.
Anna Appelbom och Peter Jonsson väljs som ledamot för valberedningen. Medlemmarna på plats
godkänner styrelsen valberedningen 2017.
24. Mötesordförande Daniel Bodin förklarar mötet avslutat.
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