
 

Protokoll nr 2 
2016-02-14, §§ 15-26 
	  

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: 2016-02-14  
Närvarande: Jennie H. Hasselros, Jesper Kedjevåg, Emil Gustafsson, Kim Håkansson 
Förhinder: Staffan Gustavsson 
 

§§  

15  Mötet öppnas och närvaro stäms av 
16   Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes 
17   Val av justerare: Emil Gustafsson 
18   Godkännande av föregående protokoll (nr1-16 2016-01-06), läggs till handlingarna 

och ligger ute på hemsidan. 
19   Ekonomi 

rapport från kassören: Det har varit vissa problem med utskick med fakturan. Emil 
kommer ha uppföljning på detta.  

20   Ändra formuleringen i bidragsdokument att gälla även för DM-deltagare: Jennie gör 
en ny skrivning. Jesper uppdatera hemsidan, när dokumentet är uppdaterat. 

21   Årsmöteshandlingarna 
Verksamhetsberättelse KLAR, verksamhetsplan KLAR, fullmaktsblankett KLAR, 
kallelse ink dagordning KLAR, ekonomiska rapporter, revisionsberättelse vår + 
SB&K, budget, röstlängd KLAR //  
Lokal + fika 1st KLAR, Ligger alla dokumenten på nätet ? Några andra frågor kring 
årsmötet. 
 
De dokumenten som saknas på hemsidan uppdateras så snart handlingarna är klara.  
 

22   Utbildning i distriktet – Steg 1 utbildningen är på gång i Norrköping  
23   Avtackning av Smålandsdistriktsförbundsordförande, Östra kommer vara med i en 

gemensam avtackning.  
24   Rapport från vår SISU-konsulent i Östergötland. Jennie rapporterar om kontakten med 

SISU Östergötland och drar upp riktlinjerna för Östra-helgen.  
25   Övriga frågor 

Emil rapporterar om besöket i Jönköping som planeras 20-21/5 
26  Mötet avslutas 
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___________________________    ___________________________   
Ordförande Jennie H Hedren                       Sekreterare Jesper Kedjevåg  
 
 
 
 
___________________________   
Justerare Kim Håkansson  
 

 


