Svenska Bujinkanförbundet

Årsmöte

Datum: 2018-03-17, kl. 10:00
Plats: World Trade Center, Klarabergvägegen 70, Stockholm
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Mötet öppnandes av sittande ordförande Daniel Bodin.
Fullmaktsgranskningen gjordes innan mötet. Röstlängden fastställdes till de
närvarande med fullmakter. Det är 7 röster från 7 föreningar.
Mötet ansågs vara utlyst i god tid, med en reservering till att nästa gång även
mail våra medlemsföreningar.
Jim Berglund valdes till mötesordförande.
Val av sekreterare vid mötet blev sittande, Urban Grundström.
Till justeringsmän (2 st.), samt rösträknare (2 st.) valdes William Ustav och
Ken Banh.
Dagordningen godkännandes.
Sittande ordförande föredrog verksamhetsberättelsen.
Den finns i separat fil.
Sittande kassör Robin Norrman föredrog förvaltningsberättelsen.
Kommentar tills nästa årsstämma att skicka ut den i förväg.
På frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2018,
blev det ett enhälligt ja.
Inga propositioner fanns att behandla.
Inga motioner hade inkommit.
Daniel Bodin föredrog verksamhetsplanen för 2018.
Finns i eget dokument.
När det gäller medlemsavgiften så beslutade årsmötet att höja den till 100
kronor. Tillsammans med försäkringen blir det totalt summa på 129 kronor per
medlem.
Inga extra avgifter för innevarande verksamhetsår.
Inga styrelsearvoden för innevaande verksamhetsår.
Budgeten för innevarande verksamhetsår, fastställande efter föredragande av
sittande kassör Robin Norman. Finns i separat dokument.
Ingen ny ordförande valdes i år. Ordförande sitter vald på två år och valdes vid
förra årsstämma.
Till vice ordförande valdes Christer Gardelli.
Till kassör för två år, valdes Robin Norman.
Urban Grundströn valdes till sekreterare.
Ken Banh och Roger Mattson fick fortsatt förtroende som ledmöter i styrelsen.
Till suppleanter valdes sittande William Ustav samt ny i styrelsen Stefan
Rehnström.
Årsmötet väljer sittande valberedning för nytt förtroende. Det blir Christer
Westberg som ordförande, samt Anna Appelbom och Peter Jonsson som
ledmöter.
Mötets förklarades avslutat av möteordförande Jim Berglund.
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