
 

Protokoll 
Fört 2015-04-26, §§ 1-13 
	  

Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	   Jennie	  Hedrén	  Hasselros	  
Distrikt	  6	  Öst	  	   Slånvägen	  3	  
Org.	  Nr.	  829502-‐7745	   352	  	  50	  VÄXJÖ	  
Bankgiro:	  246-‐2034	   073-‐550	  15	  25	  
www.kampsportost.se	  	   ordforande@kampsportost.se	  

 
Plats: Via Skype  
Datum & tid: 2015-04-26, kl 20:00  
Närvarande: Jennie H Hasselros, Jesper Kedjevåg, Kim Håkansson, Emil Gustafsson  
Förhinder: Magda Brattgård, Pär Emanuel 
 

 

§1 Mötet öppnas och närvaron på mötet stäms av. 
 Närvaro: Jennie H Hasselros, Jesper Kedjevåg, Kim Håkansson 
 Förhinder: Emil Gustafsson, Staffan Gustavsson 

  

§2 Godkännande av dagordning 

  

§3 Val av en protokolljusterare 

 Ev. val av mötesordförande och/eller mötessekreterare 

 Justerare: Kim valdes till justerare 

 

§4 Föregående protokoll årsmötesprotokoll och konstituerande godkändes 
på plats vid förra mötet. 

 Dessa godkänns och lägg till handlingarna.  
  

§5 Rapport från kassören 
 Bordlades pga kassören hade förhinder	   	   	  

   

§6 Stadgar arbetet 

 Kim låser upp PDFen och Jennie uppdaterar stadgan.  

§7  Inventarier 
Vad finns av värde i föreningen, judomattor, mattvagnar //MMA-bur// 

 Kim inventerar vad som finns när han har materialet hos sig för lägret.  
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§8   MMAburen 

 Vad har hänt?  Kim och Jennie jobbar vidare med frågan mot Blekinge idrotten.  

 Emil har inte fått svar från Blekinge idrotten.   
  

§9 Tränarutbildningen i distriktet 

Kraven är ändrade, distrikten får arrangera och SB&K står för kostnader.  

Jennie kollar med SB&K om det finns möjlighet att arrangera fler utb i distriktet.  

 

§10 Bidragsfrågor 

Ska vi ha tak på antal egna läger per klubb? 

Ska vi ge bidrag för sådant som vi inte kan tillgodose oss av från  

distrikten?  

 
Östra får inga bidrag om vi inte är medarrangör på utbildningar som ligger 
utanför distriktet.  

 
 Hur ser återrapporteringen ut kring bidrag, skulle klubbarna sända in     

Något, finns det något skrivit om detta? 

På hemsidan måste vi ta bort lite bidragslänkar och kolla över   
bidragssidans utseende 

Jesper ser över hemsidan  
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§11 DM  

Iaidon har DM i 2015  

Arbetet med att ta fram ett DM-plan för 2016 fortskrider 

  Emil kollar om det finns möjlighet att fixa DM i jujutsu 2015 

 

§12 Övriga frågor/ärenden 

Beachflagga: Emil fixar detta 

SDF-konferens: Fre-lör 13-14 nov   

 

Kommande mötesdatum  

2015-05-24 20:00 

2015-08-02 20:00 

2015-08-29/30 fysik träff 

 

§13 Mötet avslutas 

 


