
 

Protokoll nr 06, 

Fört 2013-10-27 
 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Jennie Hedrén Hasselros 
Distrikt 6 Östra  Skrivaregränd 1B 
Org. Nr. 829502-7745 352  50 VÄXJÖ 
Postgiro: 695943-1 073-550 15 25 
www.kampsportost.se  ordforande@kampsportost.se 

Datum: 2013-10-27, kl 20:00 

Plats: Via Skype 

Närvarande: Jennie Hedrén Hasselros, Jesper Kedjevåg, Johan Pettersson, Kim 

Håkansson, Magdalena Brattgård, Per Emanuel, Emil Andersson 

 

§35 Mötet öppnas och närvaron på mötet stäms av. 
  
§36  Godkännande av dagordning 
 

§37 Val av en protokolljusterare 
Per Emanuel väljs till justerare 

 

§38 Föregående protokoll  
2013-08-24 nr 4 Jennie återkommer till Magda med de ändringar som ska göra 
godkännandet av protokollet bordläggs således till nästa möte den 24/11. 
2013-10-06 nr 5 läggs till handlingarna då det godkänns som det är. 
 
Johan tillägger att han inte vill ha fotnoten med i protokollet. Denna fråga bordläggs till 
nästa möte. 

   
§39 Införandet av ett stående protokoll 

Jennie lyfter frågan om beslut som är viktiga ska finnas i ett separat protokoll som vi 
fyller på så man slipper och leta i alla protokoll, som för ersättningar osv. Sekreteraren 
har ansvar att detta fylls på.  
Frågan bordläggs till det fysiska mötet i Växjö. 

 
§40 Införandet av ”att göra lista” 

Jennies förslag att vi har en sådan lista så att det blir lätt att se vem som ska göra vad 
och till när. Sekreteraren uppdaterar listan efter mötet och mailar ut den nya.  
Beslut tas att en sådan lista införs. 

 
§41 Rapport från kassören  

Saldot på kontot är i stort oförändrat sedan föregående möte. 
Emil har fått in en hel del information om bidragsansökningar från Blekinge, Småland 
och Östergötland. Alla uppgifter bör finnas i slutet av veckan.  
 
Johan frågar om hur storleken på bidragen ser ut.  
 
Emil har fått informationen att Blekinge fördelar medlen på de som ansökt. 
Östergötland och Småland går på hur mycket verksamhet som redovisas tillbaka till 
dem. En diskussion har påbörjats att det ska bli mer likriktat över landskapsgränserna, 
men det arbetet med det är bara påbörjat. Tanken är att det blir samma uppgifter som 
begärs in från alla instanser. Mycket kan idag inhämtas via idrottonline.  
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Jennie säger att hon har haft kontakt med Smålandsidrotten. Ansökan för bidrag ska 
skickas in i december för kommande år. Manne säger att datumen inte är gjutna i sten 
och att det finns pengar över då ansökningarna är väldigt få. 
 

      
§42 IT 
 Styrelseposten ska fungera enligt Jesper och han påbörjar den.  
 
  

§43 Till styrelsen inkomna skrivelser/rapporter från ledamöter 
Inget finns från ordförandes håll eller övriga ledamöter. 
 
Manne informerar om att en MMA/Kampsportsgala ska äga rum på Piren i Karlshamn 
den 31/5 och att han informerar oss om detta på nästa möte i Växjö.  
 
Johan tar upp att efter föregående möte tillskrev han samtliga av de föreningar han är 
kontaktperson för och att han inte har fått ett enda svar.  
 
Jennie framhäver att telefonkontakt kan vara bra till en början då det är en stor 
osäkerhetsfaktor hur aktuella mailuppgifterna är. Målet för oss är att vi har de bästa 
kontaktuppgifterna till våra klubbar i vårt distrikt, men att alla får arbeta utifrån de 
förutsättningar de har.  
 

 

§44 Arrangera DM 
Jesper och Manne får till uppgift att hålla i detta då de har tid och möjlighet. Manne 
säger att hans klubb kan ställa upp gällande Thaiboxning och Braziliansk ju-jutsu. 
Jennie tar årsmötet, men hon backar upp runt omkring gällande DM om det behövs. 
Jesper kan hjälpa till med lokal med mera.  
 
Jennie har mailat ut kontaktuppgifterna till ytterligare en klubb som kan tänka sig vara 
med och anordna DM.  
 
Distriktet kan boka arena, läkare mm. Domarundrlag mm får klubbarn ordna med då de 
är bäst lämpade för detta i respektive stil. 
 
Beslut: Manne och Jesper kollar till nästa möte om det är genomförbart. 

 
§45 SDF- vilka distrikt tillhör vi i ”vårt distrikt” 
 Östergötland, Blekinge och Småland har vi klubbar i.  

 
§46 Övriga frågor 
 Kim tar upp frågan om det finns möjlighet att förfrankera kuvert för justeraren. 

Sekreteraren köper och förfrankerar protokoll till justeraren. 
 
Manne tar upp 31/5 på Piren i Karlshamn, för kampsport. 
 

§47 Nästa möte  
24/11 fysiskt Växjö, SISU&Budoförbundet”rix” deltar. Här blir även,  
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Budgetplanering 2014, verksamhetsplan 2014 
Alla funderar över vad ska vi ha för verksamhetsplan inför nästa år, vad vi tycker själva 
att vi ska göra och de möjligheter vi har. Emil kollar på budgeten och kommer med 
förslag och idéer som vi kan diskutera gemensamt. 
 
Mötet sker som förra gången mellan kl 11-15  
 
Jesper meddelar att han inte kommer att kunna delta vid nästa möte. 

 
§48 Årsmöte 2014 OBS Februari/stadgar 

Emil tror inte att han kan delta på årsmötet. Han är borta 23/1-22/2. 
Förslag på mötesdatum är helgen vecka 8 alternativt första helgen i mars.  
Jesper och Manne kontrollerar om det är några tävlingar eller annat som krockar med 
vecka 8 respektive veckan 9 och återkommer med detta vid nästa möte. 
 

 

§49 Mötet avslutas 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

Mötesordförande Jennie H Hasselros  Mötessekreterare Magdalena Brattgård 

 

 

 

 

____________________________________ 

Justerare Pär Emanuel 


