
 

Protokoll nr 02 
Fört 2014-02-09, § 14-24 
	  

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, Johan Pettersson, Jesper Kedjevåg, Kim Håkansson 

Förhinder: Magda Brattgård, Emil Gustafsson, Pär Emanuel 

 

§14 Mötet öppnas och ordförande hälsade alla välkomna 

§15 Godkännande av dagordning. Beslut om att godkänna dagordningen 

§16 Val av sekreterare och justeringsperson för mötet. Beslutas att välja Jesper K 
som sekreterare och Johan P till justerare. 

§17 Föregående protokoll nr 1 2014  2013-01-19, bordläggs till nästa m öte 

§18 Årsmöte 2014, 2/3 kl 11.00 i Växjö 

• Alla övriga handlingar, verksamhetsberättelse, budgetförslag, 
verksamhetsplan måste vara klara senast 16/2 och ska ligga på vår 
hemsida 

• Förslag på budget och förvaltningsberättelse. Budget, resultat och 
balans finns, dessa ska läggas ut på hemsidan samt verksamhetsplan.  

• Verksamhetsberättelse färdigställer Jennie H.  
•  

§19 Rapport från kassören: Ej närvarande    

§20 Deltagande från distriktsstyrelsen på div. årsmöte: 

Smålandsdistrikt bjuder 2 personer till årsmötet i Jönköping 12/4 lördag, 
anmälan senast 21/3 (distriktet får 1000kr/deltagare): Jennie planerar att delta. 

Blekinge distrikts årsmöte 24/4 torsdag i Karlskrona (ev Ronneby): Kim 
undersöker möjligheten att delta  

 Östergötlands distrikts årsmöte: Jennie kollar om Magda har möjlighet att delta 

SDF-möte med budoförbundet riks, 22/3 kl 10-12 2 personer från distriktet är 
inbjudna. SB&K rix betalar tåg och hotell fre-lör) anmälan senast 22/3. 

§21 Till styrelsen inkomna skrivelser/rapporter från ledamöter: 
 - Karlskrona Muay Thai godkänns av distriktet.  
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§22 Förslag på kommande möte:  

Årsstämma söndagen den 2/3 kl 11.00 VI börjar med fika 9.00-9.30 

Direkt efter årsmötet har den valda styrelsen ha ett kort konstituerande möte
  

§23 Övriga frågor/ärenden 
 Johan: Frågor ang. de nya reglerna för bidragsansökan. För att arrangera läger 
räcker det med korrekt inbjudan och att man redovisar antalet deltagare på 
lägret. Enligt tidigare beslut.   

§24 Mötet avslutas 21:00 

 

 

 

 

 

___________________         ___________________ __________________ 

Jenni H. Hasselros         Jesper Kedjevåg  Johan Pettersson 

Mötesordförande         Mötessekreterare  Justerare  

 


