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Årsmötesprotokoll Värmland-Örebro Läns Judoförbund 2019-02-10 

Närvarande klubbar: Frövi, Forshaga, Grums, Molkom, Hammarö. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

Distriktets ordförande Björn Nyberg hälsade samtliga deltagare välkomna och öppnade distriktets 

årsmöte i Lindesberg. 

 

§ 2. Fastställande av röstlängd  

Närvarande klubbar (5 av 12 möjliga) utgjorde röstlängd för mötet. 

 

§ 3. Dagordningens godkännande 

Föreslagen dagordning godkändes efter genomgång.  

 

§ 4. Val av mötesfunktionärer 

a) Till mötesordförande utsågs Björn Nyberg. 

b) Till mötessekreterare utsågs Linn Sundfors. 

c) Till mötesjusterare utsågs Jan-Erik Sundfors. 

 

§ 5. Mötets behöriga utlysande 

Mötet ansågs utlyst, då information om årsmötet funnits på förbundets officiella kungörelseorgan, 

IdrottOnline-hemsidan, sedan december 2018. Påminnelse om kallelse till årsmötet samt en 

dagordning har även skickats ut via mail till samtliga klubbar den 10 januari 2019. 

 

§ 6. Verksamhetsberättelse 

Undertecknad presenterade distriktets verksamhetsberättelse för år 2018, vilken kunde godkännas med 

tillägg för revidering. Därefter lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 

§ 7. Förvaltningsberättelse 

Kassören redogjorde för resultat- och balansräkning samt årets bokföring, vilka visar att distriktet har 

en god ekonomi. Årsmötet godkände kassörens redogörelse samt förvaltningsberättelsen för distriktet. 

 

§ 8. Revisionsberättelse 

Mötets ordförande redogjorde för revisorns berättelse, som med godkännande kunde läggas till 

handlingarna. 

 

§ 9. Ansvarsfrihet 
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Årsmötet beslutade att följa revisorns rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret 2018. 

 

§ 10. Verksamhetsplan 

Mötet gick igenom den verksamhetsplan som tagits fram för år 2019. Efter diskussion godkändes 

verksamhetsplanen med tillägg för att den kommer att färdigställas. Mötet enades om att denna utgör 

en god prioritering för verksamheten under året. Eftersträvansvärt är ett mer organiserat arbete för 

uttagning av distriktslag i form av läger och träningar, vilket kommer att prioriteras under 2019. 

Verksamhetsplanen omfattar fyra pokaljakter, två RM-läger, Judofestivalen i Lindesberg, Linde Judo 

Open samt QESM (Special needs). Under 2019 kommer distriktet arbeta med att få den nya hemsidan 

att fungera som distriktets officiella kungörelseorgan samt hålla en fortsatt uppdaterad Facebook-sida. 

Distriktet hoppas även kunna arrangera en assisterande klubbtränarutbildning under verksamhetsåret 

2019, då detta anses mest aktuellt efter en bedömd nulägesanalys vad gäller licenser inom distriktet. 

 

§ 11. Medlemsavgift 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag från 2017 år om en förändrad avgift. Då höjdes 

medlemsavgiften till 2000 kr per klubb och år. De klubbar som har representanter i distriktet som är 

aktiva i distriktsförbundets arbete får en rabatt på 500 kr och behöver endast betala 1500 kr per klubb 

och år. Årsmötet beslutade hålla fast vid denna medlemsavgift för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 12. Budget 

De kostnader som finns för distriktet är främst förknippade med distriktslagen och pokaljakterna. 

Inkomster utgör främst avgifter från klubbar, samt till viss mån verksamhetsbidrag. Budgeten ska följa 

och präglas av distriktets verksamhetsplan men en mer detaljerad plan än så fanns inte att ta ställning 

till. Mötet godkände detta och beslutade följande budget; 12 000:- avsatt för Pokaljakterna, 20 000:- 

avsatt för RM och 5000:- avsatt för möten. 

 

§ 13. Kungörelseorgan 

Distriktets nya hemsida ska vara det officiella kungörelseorganet. 

 

§. 14 Val 

Ordförande  Björn Nyberg  2 år (omval) 

V:e ordförande Linn Sundfors  2 år (omval) 

Kassör  Jan-Erik Sundfors 1 år kvar 

Sekreterare  Johan Orrbo  2 år (nyval)) 

Ledamöter  Viktor Carlsson 2 år (omval) 

  Morgan Bylock 1 år kvar 
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  Mikael Olsson  1 år (omval) 

 

Revisor  Leif Bernholm 1 år (omval) 

Revisorsuppleant Björn Nilsson  1 år (omval)  

Valberedningen Peter Andersson 1 år (omval) 

  Lars Eriksson  1 år (omval) 

  Tony Enström  1 år (omval) 

 

   

§ 15. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

 

 

__________________________  _________________________ 

Björn Nyberg, mötesordförande  Linn Sundfors, mötessekreterare 

 

  

_____________________________ 

Jan-Erik Sundfors, mötesjusterare 


