
 

Protokoll 

2013-05-05   

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Jennie Hedrén Hasselros 
Distrikt 6 Östra   
org. nr. 829502-7745  
Postgiro: 695943-1 073-550 15 25 
www.kampsportost.se  ordforande@kampsportost.se 

Plats: Via Skype 

Tid: 20:00 

Närvarande: Jennie Hasselros, Kim Håkansson, Johan Pettersson, Jesper 

Kedjevåg 

Frånvarande: Emil Gustafsson, Magda Brattgård, Pär Emanuel 

 
§1 Mötet öppnas och val av mötessekreterare: 

- Jesper Kedjevåg valdes 

 

§2  Godkännande av dagordning 

 - Dagordningen godkänns  

 

§3 Val av protokolljusterare  

 - Kim Håkansson 

 

§4 Kort presentation av styrelseledamöter, detta lägger vi via text kort på vår Fb 

sida: Detta beviljas 

 

§5 Hur ska vi lägga upp vårt arbete 

 Vad behövs göras 
Vi måste skaffa en kontaktlista snarast, samt att uppdatera hemsidan.  
Kontaktlista: 
Namn: 
Postadress: 
Ttfn: 
E-post: 
skype: 

 

Jennie samlar in och lämnar över till sekreteraren  
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§6 Vad vill/bör/orkar vårt distrikt jobba med? 

 Förslag 

 Göra en överskådlig årsstruktur för distriktet:  
Emil G börjar kolla på detta.  
 

 Se över vilka roller vi har och ansvariga för det. 
o Utbildning o bidrag SISU:  

- Johan Pettersson 
 

o Ungdomsansvarig?  
- Diskutera detta vid fysisk träff 
 

o Mattansvarig:  
Jesper Kedjevåg 
 

 Strukturera upp DM, tydliggöra på hemsidan:  
- Jennie kontaktar Manne för vidare diskussion 
  

 Ordna instruktörsutbildningar i distriktet?  
- Målet är att ha en utbildning i distriktet, både Emil och Kim visar 
intresse för att vara delaktig här.  
 

 Mer direktkontakt med klubbarna, dela upp klubbarna på de ledamöter 
som finns och ha direktkontakt med man ansvarar för.  - Jennie gör ett 
grundförslag uppdelning på för kontaktpersoner för distriktet. 
  

 Backa upp budoförbundet med att få klubbarna att ha korrekta 
kontaktuppgifter i sitt register och att registrera i idrott online. 
- Påminna klubbarna att har rätt kontaktinformation på SB&K.  
 

 ”Ordna” ett årsmötesläger i Växjö.  
- Styrelsen fortsätter att arbeta på idéen att uppmuntra klubbar att 
arrangera läger under årsmöteshelgen. Det finns några olika förslag på 
om hur detta skulle fungera.  
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§7  Reseersättning till deltagare på möten/årsmöte 

 Milersättning enligt statlig ersättningsnivå (18.50/mil) alt tågbiljett till 
styrelseledamöter vid fysiska styrelsemöten möten. 
- Förslaget antas 
  

 Milersättning enligt statlig ersättningsnivå.(18.50/mil) max en bil per 
förening eller 2 tågbiljetter per förening. 
- Förslaget antas med tillägget att det gäller billigaste biljettalternativet 
för helgen för buss eller tåg. 
  

 Deltagarna bjuds på lunch efter årsmötet. 
- 2 stycken från varje förening bjuds på mat i samband med årsmötet. 
Deltagande för maten måste föranmälas pga bokning av mat. Jesper 
lägger till informationen under ”Kubbservice” på hemsidan.  

 Övrigt: 
- Inget   

 

§8 Nästa möte 

 5/5 20.00 SKYPE, 26/5 20.00 SKYPE, 25/8 fysiskt (vart, Växjö),  

29/9 20.00 SKYPE, 27/10 20.00 SKYPE, 24/11 fysiskt (vart, Växjö), 

Årsmöte 2014-03-02 kl 11.00 i Växjö 

 

§9 Mötet avslutas 

 

_____________________  _____________________ 
Ordförande     Mötessekreterare 

 

 

_____________________ 
Justerare 


