Verksamhetsberättelse
2018
Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda styrelsemöten, ett konstituerande möte och det
ordinarie årsmötet. På årsmötet avgick Kim Håkansson från styrelsen.
Ut över det har styrelsearbetet kommunicerats via vår interna facebook-grupp.
Vid årets slut hade distriktet 82 medlemsklubbar
Representanter från distriktet deltog på SB&K:s årsmöte.
Representanter från distriktet har deltagit på olika arrangeman som ordnats av
medlemsklubbar.
Årets arbetshelg hölls i Klaveström i Kronoberg, Till arbetshelgen bjöds alla klubbar och dess
medlemmar in för att arbeta kring förenings och distriktsfrågor. Intresset för att delta från
föreningarna var svalt.
Följande personer har haft förtroendeuppdrag i distriktet under 2018
ordföranden
Jennie Hedrén Hasselros (Småland)

vice. ordföranden
Joakim Hedström (Småland)

kassör
Emil Gustafsson (Småland)

sekreterare
Jesper Kedjevåg (Småland)

ledamot
Staffan Gustavsson (Småland)

ledamot

revisor utsedd av årsmötet
Ingvar Johansson

valberedning
Ulrika Ingholt (Småland)
2 vakanta

Avstämning verksamhetsplan 2018
Distriktets mål var:
•

Under året aktivt jobba för förnyelse och stabilitet av distriktets
styrelse.
För att göra detta har vi under året ringt till våra klubbar och presenterat
vår verksamhet. Vi bjöd in alla klubbar till vår arbetshelg där distriktet bjöd
på övernattning och Zipline.
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•

Ordna SB&K:s utbildningar i
distriktet efter vår utbildningsplan.
Utbildning steg1 en gång om året och utbildning steg 2 en gång om
året, växlandes mellan Småland, Blekinge och Östergötland.
I år har vi inte varit aktivt inblandade utbildningar i distriktet pga. att detta
har skötts av SB&K centralt.

•

Fortsätta främja klubbarnas deltagande på utbildningar, läger och
tävlingar.
Via vår direktkontakt när vi ringde föreningarna så pratade vi om vår
service.

Övriga saker som hänt och som kommit till distriktets kännedom.
Eksjö budoklubb firade 50 år. Klubb i distriktet har varit huvudansvarig för
ordnandet av Jujutsu VM.
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