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Protokoll styrelsemöte SB&K Östra  

 
Datum: 2012-10-07 
Plats:  Tfn möte 
Tid:  20.00 
 
Närvarande: Maria Levin, Jesper Kedjevåg, Emil Halvardsson och Per Emanuel 
 
1 Mötet öppnas 
  
 
2 Godkännande av utskickad dagordning 
  
 
3  Val av mötesordförande: Maria Levin 
  
 
4 Val av mötessekreterare: Jesper Kedjevåg 

 
 

5 Val av Justerare: Emil Halvardsson och Per Emanuel 
   
 
6 Godkännande av föregående protokoll (2012-09-09) OK 
   
 
7 Ordförande (information från SB&K, RF, Idrotterna m.m.) 
 - Ansökan från en Gävleklubb skickas åter till SB&K 
 - Ansökan från Linköpings Budoklubb godkändes med viss justering 
 - Växjö Aikidoklubb bokar distriktets mattor för perioden 16-23/9 2012 beviljas.  
 - Distriktet kommer hålla sitt årsmöte 3/2 2013. Maria skriver ihop en kallelse till 
    klubbarna och Emil H skriver fakturorna och skickar ut detta till klubbarna. 

- Nästa möte kommer att hållas via Skype – se till att ALLA i styrelsen skaffar ett  
Skype-konto och bli vän med Maria Levin 

  
 
8 Kassör (information om ekonomiska händelser) 
 - De sista SDF anslagen har inkommit till distriktets konto. 
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9 Information från ledamöter: (aktiviteter i 
distriktet och klubbarna) 

 - Emil: Inget att rapportera   
 - Jesper: Distrktet  hade stora framgångar i SJF1 Varberg. Resultatlista finns som 
    bilaga 1 samt på distriktets hemsida. 
 - Emanuel: Manne har pratat runt bland klubbarna om distriktet  
 - Maria: Stockholm Kendo Open den 20-21/10, Husqvarna och Linköping kommer delta i  
   tävlingen. 
 - Jimmy: Ej närvarnde  
 - Magdalena: Ej närvarande 
 - Martin:  Ej närvarande  
 
10. Distriktets framtid 
 Hur distriktet ska se ut och hur det ska verka i framtiden diskuterades. Kommunikation  
 till och mellan klubbarna bör bli bättre. Jesper kontaktar Dario i Distrikt Väst om hur de 
  har byggt sin organisation 
 
11 Övrigt 
 Inget 
 
12 Nästa Möte 
 4/11 kl 20.00 via Skype 
 
13 Mötets avslutande 
 
 
 
Sekreterare: ________________________ 
 Jesper Kedjevåg 
 
 
 
 
 
 
 
________________________  _______________________ 
    
 
 
 
     


