Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2014-05-07
Närvarande vid mötet: Mikael, Nicklas, Siw, Fredrik, Emma, Johan, Sanela och Lars-Bertil
1. Ordf. förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Micke och Nicklas.
4. Föregående mötes protokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi: Siw redogjorde för ekonomin som visade sig vara god.
6. Graderingen: Siw är graderare med Thomas som bisittare, Sanela läser för nybörjargrupp och
Fredrik för barngrupp. Vid gradering från barngrad till vuxengrad gäller JKA:s regler, vilket
innebär att man kan få lägre bältesgrad om man gör en svag gradering. I samband med
gradering skall kaffe serveras och Sanela ordnar detta. Chefstränare delar ut diplom och ordf.
bistår. Bälte säljs efter gradering, vid uppvisande av diplom. Lars-Bertil, Fredrik, Micke och
Sanela läser för vuxna.
7. Övriga frågor: Jubileumsfest kommer att hållas den 23 augusti på Skoskumsgården och kock
är bokad samt att vi av henne antar presenterad 3 rätters meny. Kocken kan även bistå med
serveringspersonal om vi så önskar. Siw ordnar blommor, servetter och dylikt. Thomas står för
dricka och musik. Inbjudan ordnas av Fredrik, där även tidigare gästtränare kommer att
bjudas in ( 5 år tillbaka) samt Ted Hedlund. Sommarträning i juni och augusti: sommarträning
är på måndagar kl 19:00—20:30 och börjar den 9/6—30/6. Juli: uppehåll. Augusti: 11/8.
Följande är ansvarig tränare: 9/6 Thomas, 16/6 Fredrik, 23/6 Siw, 30/6 sanela, 11/8 Johan.
Ordinarie träning samt nybörjarintag: 18/8. Sommarläger: Fredrik kollar Mellbystrandsskolan
om det finns möjlighet att vara där, annars Blankan i Knäred.
8. Tränare: tränare som leder träning en gång/vecka och därmed skall ha 500:- är följande:
Thomas, Siw, Fredrik, Gustav, Emma Bengtsson, Hampus, Nicklas och Sanela.
9. Nästa möte: Tisdag 17/6 kl 18:30 hos Emma Batarseh.
10. Ordf. avslutade mötet.
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