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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	  

 

Plats: Nybro, Städ och fönsterservices kontor  
Datum & tid: 2014-12-28 
Närvarande: Jennie H Hasselros, Jesper Kedjevåg, Kim Håkansson, Emil 
Gustafsson  
 
Förhinder: Magda Brattgård, Pär Emanuel 
 

  

§86 Dagordningen godkänns  

§87 Kim Håkansson väljs till justerare  

 Jennie H Hasselros väljs till mötesordförande 

Jesper Kedjevåg väljs till mötessekreterare 

§88 Föregående protokoll 7 (28/9) 2014 godkändes.   

§89 Rapport från kassören 
Fakturorna är utskickade via SB&K. Detta fungerar bättre än förväntat.  

 Fler ansökningar är inkomna i år än tidigare år.  

 Den nya strukturen i ekonomin börjar ge positivt resultat i bokföringen. 
       

§90 MMAburen 
Manne är i kontakt med tillverkaren i Kina, pga vissa problem med 
leveransen. Manne har delgivet styrelsen ett antal mail i ärendet. Detta 
skickades till Emil som rekommenderat brev.  

 

Emil tar kontakt med Karlshamn Fight Center samt övriga berörda parter 
i frågan.  
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§ 91 Årsmöte Östra 
30/1 skicka kallelser via mail – uppmana föreningarna att skicka in 
viktiga händelser för er förening så som arrangör av stort läger, SM, 
svarta bälte osv… till ordförande.  

30/1 skall handlingarna vara till handa – hemsidan 

1/3 årsmötet Växjö Kl 11.00 på Royal Coner 

Östra står för resa på billigast sätt för två från varje förening. Efter mötet 
bjuder östra på lunch – glöm ej att anmäla lunchen.  

Jennie tar kontakt med Smålandsidrotten ang föreläsare till årsmötet.  

Valberedningens förslag – Mattias Nilsson Eksjö – Jennie kontaktar  

Övrigt: Manne har avgått med egen begäran.  

 

 

§92  Marknadsföring införskaffa 4st  beach flaggor som följer med mattan vid 
uppvisningar.  

Jesper tar prisuppgift på detta.  

 

§93 Övriga frågor/ärenden 
Inga nya ärenden 

 

 

 

 

§ 94 Kommande mötesdatum  
2015-03-01 – Årsmöte: Royal Corner Växjö kl 11.00 
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§95 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

__________________   _____________________________ 
Ordförande Jennie H Hedren  Sekreterare Jesper Kedjevåg 
 
 
 
 
 
_____________________________  
Justerare Kim Håkansson  
 


