
 

Protokoll nr 01 
Fört 2014-01-19,	  §	  1-‐13 

Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	   Jennie	  Hedrén	  Hasselros	  
Distrikt	  6	  Östra	  	   Skrivaregränd	  1B	  
Org.	  Nr.	  829502-‐7745	   352	  	  50	  VÄXJÖ	  
Bankgiro:	  246-‐2034	   073-‐550	  15	  25	  
www.kampsportost.se	  	   ordforande@kampsportost.se	  

 

Tid: 20:00 
Plats: Skype 
Närvarande: Jennie Hedrén Hasselros, Jesper Kedjevåg, Johan Pettersson, Kim Håkansson 
Förhinder: Magda Brattgård, Emil Gustafsson, Pär Emanuel 

 

§1 Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

  

§2 Godkännande av dagordningen. Beslutades att godkänna dagordningen. 

 

§3 Val av sekreterare och justeringsperson för mötet. Beslutades att välja Jesper 
Kedjevåg till sekreterare och Johan Pettersson till justeringsperson. 

§4 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Protokoll nr 07 godkändes och 
läggs till handlingarna.  

   

§5 Årsmöte 2014, förslag söndagen 2/3 kl 11.00 i Växjö 

• Kallelsen, föredragningslista, valberedningslapp och 
verksamhetssammanställning (till klubbarna) är klar och mailad till 
föreningarna. Dessa ligger även på Distriktets hemsida  

• Alla övriga handlingar måste vara klara senast 16/2 och ska ligga på vår 
hemsida, samt vara utskickade till föreningarna 

• Förslag på verksamhetsplan: Godkändes, Jesper lägger ut den på 
hemsidan. 

• Förslag på budget och förvaltningsberättelsen: Emil skickar ut förslaget 
till styrelsen snarast, vid frågor, kontakta Emil. Budgeten beslutas på 
nästa möte den 9 februari 

• Verksamhetsberättelse: Jesper kontaktar Magnus Ledin på SB&K ang 
sportsliga framgångar i distriktet.   

 

§6 Rapport från kassören: Smålands bidrag är sökt 
Kontoplanen är färdig.  
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§7 Årsarbetsplan: Beslutas att datum för styrelsemöten beslutas av styrelsen som 

blir vald på stämman 

 Johan tar fram organisationsföreskrifter för Distriktet.  

 

§8  DM: Jennie har mailat ut regler/rutiner/rekommendationer för att arrangera DM i 
Distriktens idrotter. Styrelsen godkänner reglerna för att arrangera DM, med 
vissa justeringar. Jesper lägger ut dessa ska lägga ut på DM-sidan. 

DM i iaido kommer genomföras 5-6 april 

  

§9 Till styrelsen inkomna skrivelser/rapporter från ledamöter: 
 Johan: Det år svårt att få kontakt med klubbar.  
Markaryds ju-jutsuklubb har 20-års jubileum.  

 Kim: Inget att rapportera 

Jesper: Rapporterar om SM framgångar i distriktet  
Silver: Emil Johansson, Växjö Ju-jutsuklubb -62kg, Lars Karlsson, Linköpings 
Budoklubb -94kg 

Brons: Thomas Gustavsson, Växjö Ju-jutsuklubb -94kg 

Domare från Distriktet: Niclas Sjöberg (Jönköping), Daniel Norrgård, 
(Jönköping), Cicci Nyström (Kalmar) och Emil Gustafsson (Nybro) 

    

§10 Förslag på kommande möte: 

Söndagen den 9/2 Skype kl. 20.00 sista planering innan stämman. 

Årsstämma söndagen den 2/3 kl 11.00, styrelsen träffas kl 9.00   
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§11 Bidragsdokumenten: Beslutas att dessa nu är klara för att publiceras och börja 
användas. Jesper lägger ut det på hemsidan. 

§12 Övriga frågor/ärenden: Inget 

 

§13 Mötet avslutas:	  Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och 
avslutade mötet kl 21:15 

 

 

 

 

___________________         ___________________ __________________ 

Jenni H. Hasselros         Jesper Kedjevåg  Johan Pettersson 

Mötesordförande         Mötessekreterare  Justerare  

 


