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Dagordning styrelsemöte SB&K Östra  

 
Datum: 2012-09-09 
Plats:  Tfn möte 
Tid:  20.00 
 
Närvarande: Emil Halvardsson, Magdalena Brattgård, Maria Levin och Jesper Kedjevåg 
 
1 Mötet öppnas 
  
 
2 Godkännande av utskickad dagordning:  
Dagordningen godkänns. 
  
 
3  Val av mötesordförande:  
Maria Levin vald. 
  
 
4 Val av mötessekreterare:  
Emil Halvardsson vald. 

 
 

5 Val av Justerare:  
Magdalena Brattgård 
   
 
6 Godkännande av föregående protokoll:  
Godkänns 
 
   
 
7 Ordförande (information från SB&K, RF, Idrotterna m.m.)   
Vi har fått information från Smålandsidrotten angående kurser under hösten, som även tycks 
ha skickats till klubbarna med. 
 
De sista mattorna har skickats till Värnamo nu.  
 
Jennie Hedrén Hasselros från Sedokan Växjö IF har mejlat oss med lite information och 
önskemål.  
 
8 Kassör (information om ekonomiska händelser) 
SDF-anslag från Östergötlands IF har inkommit på 2042:-.  
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9 Information från ledamöter: (aktiviteter i distriktet och klubbarna) 
 - Emil Ingenting  
 - Jesper: Ingenting 
 - Emanuel: Ej närvarande  
 - Maria: Kendoläger i Jönköping 29 sept. 
 - Jimmy: Ej närvarande 
 - Magdalena: Ingenting. 
 - Martin: Ej närvarande 
 
10. Distriktets framtid 
Närvaron är alldeles för låg i styrelsen. Vi har samtliga gånger utom en varit tre personer, 
vilket gör att vi inte är beslutsfattande. Detta gör att det är svårt att bedriva ett aktivt  
styrelsearbete. Fortsätter det såhär så får Budo & Kampsportsförbundet centralt ta över  
styrelsearbetet. Till nästa möte ska vi fundera kring hur styrelsearbetet ska genomföras  
framöver och vad vi ska arbeta med. 
 
11 Övrigt 
 
Ordförande understryker att det är viktigt att meddela ordförande vid förhinder för möten.  

  
 
12 Nästa Möte 
 
7 oktober hålls nästa möte. 
 
 
13 Mötets avslutande 
 
 
 
Sekreterare: ________________________ 
 Emil Halvardsson 
  
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
    
Maria Levin    Magdalena Brattgård 
  


