
 

Protokoll 
Fört 2015-06-17, §§ 14-25 
	  

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: Skype  
Datum & tid: 2015-08-02  
Närvarande: Jennie H Hasselros, Jesper Kedjevåg, Kim Håkansson, Staffan Gustavsson 
Förhinder: Emil Gustafsson,  
 

§§ 

§14 Mötet öppnas och närvaron på mötet stäms av. 
 Jenny hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  

§15 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.   

§16 Val av en protokolljusterare 
 Staffan Gustavsson 

§17 Föregående protokoll nr 1 26/4 
Bordläggs till det fysiska mötet, ej justerat.   

§18 Rapport från kassören 
Kassören ej närvarande, ingen rapport kan lämnas. 
 
Mötet beviljar kostnader (resa och kursavgift) för för SISU-utbildning för 
distriktets valberedning.	   	   	    

  

§19 Våra stadgar i word/original. 
Kim har fixat stadgan i word och kommer lägg till ändringarna som beslutats på 
årsmötet 2015.  

§20 Arbetshelg i Kosta 
Torsten Jansson har förhinder, annan föreläsare efterfrågas på det fysiska 
mötet. 
Mötet börjar kl 10.00 och slutar kl 13:30 
Emil skickar ut schema för helgen. Jennie skickar ut dagordning för 
styrelsemötet på söndag. 
 

§21 Tränarutbildningen i distriktet? 
 Norrköping har visat intresse av att som värd för ny utbildning i höst. Jennie 
håller kontakten med föreningen.  



 

Protokoll 
Fört 2015-06-17, §§ 14-25 
	  

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	  

 

§22 Hemsidan 
 Stora delar av hemsidan är uppdaterad av Jesper och Jennie, något litet 
kvarstår som de kommer jobba vidare med framöver. 

 Staffan kommer framöver att lära sig uppdateringar på hemsidan.  

 

§23 Beachflaggorna 
 Kim har arbetat vidare med frågan. Kim, Emil och Jennie ska ha prisuppgifter 
klara till det fysiska mötet 29/8. 

 

§24 Övriga frågor/ärende 
För info. Jag (ordf) har erbjudit våra valberedare att delta på SISU:s kurs i 
arbete som valberedning. Tyvärr har inget svar inkommit från Ulrika. Staffan 
kontaktar Ulrika Ingholt i frågan.  

Kommande mötesdatum  
Arbetshelg i Kosta lör-sön29/8-30/8 

 

§25 Mötet avslutas 


