
Dagordning för Musubi Dojo kampsportsförenings årsmöte den 31/3 2019. 

Plats: Produktvägen 12 F, Löddeköpinge 

Närvarande: Fredrik Stigen, Kimmy Sellberg, André Angantyr, PA Nilsson, Patrick Van Hengel, 

Martin Söderberg, Geoffrey Smith, Teddy Jensen, Johan Axelsson, Johan Axelsson, Joel 

Lilleås, Mira Axelsson, Andreas Malmström  

 

§1. Årsmötets öppnande. 

 

§2. Samtliga närvarande hade erlagt medlemsavgift.  

 

§3. Joel Lilleås valdes till ordförande för årsmötet. Andreas Malmström valdes till 

sekreterare.  

 

§4. Geoffrey Smith och Teddy Jensen valdes till protokolljusterare och rösträknare.  

 

§5. Årsmötet har utlysts på klubbens Facebooksida, hemsida samt på plats på klubbens 

anslagstavla. Detta har gjorts i god tid och på rätt sätt.  

 

§6. Dagordningen kunde fastställas efter en Justering av §13 där ett extra fyllnadsval 

behövdes göras.  

 

§7. Alla sektioner har lämnat in sina verksamhetsberättelser i tid. Inga tillägg behövdes göras 

samt inget behövdes strykas.  

Förvaltningsberättelse:  

För räkneskapsåret 2017 låg föreningen på ett starkt plus ekonomiskt. Ny kassör under 2018 

där fel från föregående år hittades vilket ledde till ett minus för 2018. Bidragen som klubben 

fått har räknats med på ena året men inte betalats ut förrän nästa. Om räkneskapsåren 2017 

och 2018 slåss samman hamnar föreningen på plus. Mycket pengar har gått åt till 

investeringar i den nya lokalen. Föreningens tillgångar ligger ganska stabilt kring 200.000 kr.  

 

§8. Ledarmötena beviljas ansvarsfrihet för räkneskapsåret 2018 av revisorn.  

 

§9. Föreningens fick ett negativt resultat på ca 100000 kr för räkneskapsåret 2018 .  



Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018. 

§10. Den höjda hyran kommer att leda till att föreningen tvingas höja medlemsavgifterna. 

Avgiften som tidigare varit uppdelad i medlems och träningsavgift slåss samman till en. En 

höjning med 200 kr för varje vuxen kommer att genomföras med start till hösten.  

Sedan föreningen startade med SportAdmin ges en bättre översikt över inkomna 

medlemsavgifter. Rabattsystem för familjer kommer att behållas:  

Familjerabatt: Medlem 1 - fullt pris, medlem 2 - 100kr i rabatt, medlem 3 - 200kr i rabatt, 

medlem 4 - 300 kr i rabatt.  

För huvudtränare och hjälptränare behålls nuvarande avgifter.  200kr för hjälptränare samt 

500kr för hjälptränare (max en hjälptränare/grupp får rabatt).  

 

§11. Verksamhetsplan:  

Barn och ungdomsgrupperna börjar bli fulla. Dock finns där platser kvar i föreningens 

vuxengrupper. För att öka medlemsantalet är det viktigt att synas mer ute. exempelvis 

genom att utnyttja vårt medlemsskap i Handelsplats Center Syd. Diskussion kring att nyttja 

befintliga medlemmar till att dela ut direktreklam i Löddeköpinge med omnejd. 

Informationskort finns upptryckta att ta. Dock blir detta aktuellt först inför höstterminen.  

För att fortsätta verka för att lokalen nyttjas föreslogs att försöka få in aktiviteter dagtid. 

Förslagsvis kan detta vara att försöka få in någon som vill hålla yogapass. Joel har hållit pass 

för pensionärer och även anordnat barnkalas. Då barnkalasen är väldigt populära kommer 

dessa priser eventuellt justeras lite uppåt. Information kring kalas finns på hemsidan. 

Eventuellt kommer reklam/marknadsföring kring detta även att gå ut via andra kanaler. Joel 

har även haft en diskussion med Farmor Annas Pannkakor kring ett samarbete där det 

utöver aktivitet ska erbjudas pannkakor på kalasen. Detta kommer isåfall leda till ett högre 

pris för kalasen.  

 

§12. Inga inkomna propositioner eller motioner.  

 

§13. Valberedningen presenterade sina förslag till styrelsen för 2019 

a) Joel Lilleås väljs om och sitter kvar ytterligare ett år som ordförande 

b)  André Angantyr (väljs om) och PA Nilsson väljs till ledarmöter på 2 år.  

c) Andreas Malmström (väljs om) och Kimmy Sellberg väljs till suppleanter på ett år.  

d) Mia- Jonas Plunteman väljs om som revisor på 1 år samt Geoffrey Smith väljs till suppleant 

på 1 år. 

e) Såväl Patrick van Hengel som Martin Söderberg väljs om som ledamöter i valberedningen 

på ytterligare 1 år.  

 

§14. Stilrepresentanter: 



SJJ - Henrik Taxén 

BJJ - Per Gran 

Jujutsu Ryo - Geoffrey Smith 

Aikido - Mira Axelsson 

Systema - Johan Axelsson 

Judo - David Ventorp 

 

§15. Övrigt. 

Diskussion kring hur medlemmar läggs in i SportAdmin. Sektionsansvariga önskar 

redigeringsrättigheter till hemsidan. Eftersom inte Johan Michaelsson närvarar bordläggs 

frågan till kommande styrelsemöte.  

 

§16. Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Mötets ordförande Mötets sekreterare 

 

_________________________ _________________________ 

Joel Lilleås Andreas Malmström 

 

 

Justeras Justeras 

_________________________ _________________________ 

Teddy Jensen Geoffrey Smith 

 


