Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2014-06-17
Närvarande vid mötet: Mikael, Nicklas, Siw, Fredrik, Emma, Sanela och Lars-Bertil samt utanför
styrelsen deltog Thomas i kraft av tillträdande chefsinstruktör.
1. Ordf. förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Emma och Nicklas.
4. Föregående mötes protokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomi: Siw redogjorde för ekonomin som visade sig vara god.
6. Jubileumsfesten: dukning ombesörjes av Sanela, Siw och Emma. Kocken skall tillfrågas om
hon kan ordna kaffe och kaka. Chips och tilltugg ordnas av Thomas och Sanela.
Mottagningstal samt avtacknings- och välkomsttal för avgående och tillträdande
chefsinstruktör hålls av ordf. Siw håller ett kort tal angående klubben vid middagen.
Angående städning efter festen så kollar Lars-Bertil olika alternativ. Inbjudan till festen skall
även sändas ut till Peter Berndtsson, Börje Magnusson, Erik Berndtsson och Jörgen Stane.
Klubben betalar för dessa men inte för respektive.
7. Sommarläger: Siw skall kolla med Nisse om han kan hålla något träningspass, övriga pass
fördelas inom klubbens tränare. Matansvariga på lägret är Lars-Bertil och Nicklas. På
anmälningslappar som delas ut skall även riktas en förfrågan till föräldrar om de har möjlighet
att vara behjälpliga vid lägret. Lägret startar kl 10 på lördagen och slutar efter lunch på
söndagen.
8. Övriga frågor: jubileum för barnen, förslag på laserdom framkom och Emma kollar om detta
kan anordnas under hösten. Nya träningstider och tränare i höst, träningstider är fastställda
och finns på hemsidan. Förslag på tränare kommer att presenteras på tränarmötet. Beslut
togs om att badtiden flyttas till den 8 november. Utbildningsansvarig informerade om inköp
av böcker. Thomas informerade om tränarutbildning och att man bör prioritera barntränare.
Första hjälpen kurs skall anordnas och krav ställs att tränare skall ha genomgått sådan kurs.
Emma kollar om vi kan få tag på lämplig person att leda denna kurs. Affischer till
nybörjarintag, Thomas fixar detta. Stadgar skall tas fram och en grupp ur styrelsen skall ta
fram dessa. Gruppen består av följande: Fredrik Nilsson, Lars-Bertil Pettersson och Emma
Batarseh. Klagomål har framförts om att det lästes för tyst och för fort på graderingen för de
lägre graderade.
9. Nästa möte: onsdag 17/9 kl 18:30 hos Lars-Bertil.
10. Ordf. avslutade mötet.
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