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Protokoll vid JKA Swedens årsmöte 2009. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 JKA president, Edo Stajerer öppnade mötet som hölls i SBI:s lokaler. 
 
§ 2 Mötets behöriga utlysning. 
 Mötet var behörigt utlyst och detta godkändes av mötesdeltagarna. 
 
§3 Val av mötesordförande. 
 Edo Stajerer valdes till mötets ordförande. 
 
§4 Val av mötessekreterare. 

Ingmar Lind valdes till mötets sekreterare. 
 
§5 Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 
 Miroslav Unic valdes till justeringsman och rösträknare. 
 
§6 Godkännande av verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelsen godkändes, efter det att den lästs av  
mötesdeltagarna. 

 
§7 Godkännande av förvaltningsberättelsen. 

Ted Hedlund redogjorde för JKA:s finanser för mötesdeltagarna, som 
sedan  
godkände förvaltningsberättelsen. 

 
§8 Godkännande av revisionsberättelsen. 
 Fredrik Pettersson läste upp förvaltningsberättelsen, som sedan 
godkändes. 
 
§9 Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för det gångna
 verksamhetsåret. 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 
 
§10 Val av styrelsefunktionärer. 

-  Ordförande (2 år) 
  Edo Stajerer valdes till ordförande för 2010-2011. 
 
-  Sekreterare  (2 år) 

    Ingmar Lind valdes till sekreterare för 2010-2011 
 

-  Ledamot   (2 år) 
    Robert Tegel valdes till ledamot för 2010-2011. 

 
-  Ledamot  (1 år {pga Ingmar avsagt sig uppdraget}) 

   Bengt Sonesson valdes till ledamot för 2010. 
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-  2 suppleanter (1 år) 
    Mietek Pontarp och Sixten Linqvist valdes till suppleanter för 2010. 
 
§11 Övriga val. 

-  2 revisorer (1 år) 
    Omval av Per Åström och Fredrik Pettersson för 2010. 

 
-  2 valberedare (1 år) 

    Omval av Miroslav Unic och Roland Falheim för 2010. 
 
§12 Inkomna motioner. 
 Inga motioner inkomna. 
 
§13 Övriga frågor. 

a) Edo redogjorde JKA Swedens landslags ”klädkod”, dvs vilka kläder 
och vilken utrustning som våra landslagsrepresentanter måste ha vid 
eventuella landslagsuppdrag. Björn Grünstein och Miroslav Unic 
meddelar vilka som är uttagna till truppen, som då måste införskaffa 
sig dessa persedlar. Leveranstid för JKA Swedens representations 
utrustning är ca 3 veckor. Regler för beställning delas ut till 
respektive klubbledare. 
 

b) Angående Burra senseis DVD. Priset är 300 sek. Ted ska skriva ihop 
information om hur man beställer denna samt distribuera denna 
information till alla JKA:s klubbledare. Miro ska redan på 
sommarlägrets sista två dagar, erbjuda försäljning av DVDn. 
 

c) Angående uttagningsläger i Gävle 10-11/9. Edo redogjorde för att det 
är sommarlägret i Malmö som är uttagningslägret för JKAs 
Landslag, enligt tidigare styrelsebeslut. Detta ska klargöras för Björn 
Grünstein! Björn och Miro ska upprätta och kommunicera en lista på 
landslagskandidater innan sommarlägret är slut. 

 
§14 Mötets avslutande. 

Mötet avslutades varpå JKA:s sponsor SBI visade sina lokaler samt bjöd  
mötesdeltagarna på smörgåstårta. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
--------------------------------------------- ------------------------ 
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