
Protokoll styrelsemöte Nikado Karateklubb 130115

Närvarande: Nicklas Aronson, Johan Runesson, Peter Berntson, Lars-Bertil Petterson, Mikael 
Hindgren, Fredrik Nilsson, Thomas Pettersson

Ordförande öppnade mötet. 
Till sekreterare valdes Fredrik Nilsson
Till justeringsmän valdes Nicklas Arneson och Lars-Bertil Pettterson

• Föregående mötes protokoll gicks igenom av sekreteraren.
Ekonomin skulle ha kompletterats med skriftligt underlag från kassören efter förra 
mötet. Så har inte skett.
Träning under julhelgen fungerade dåligt, eftersom lokalen inte var bokad på aktuella 
dagar.

Föregående mötes protokoll godkändes med undantag för punkten ekonomi.

• Tränarfrågor.
Sanela och Emma Bengtsson kommer att turas om att leda nybörjarträningen 
varannan måndag
Nicklas kommer att hjälpa till på söndagsträningen, för att längre fram kunna hålla 
söndagsträningar själv.
Den avancerade träningen mellan 21-21.30 på Torsdagar skall behandla Yugo-kata 
andra än de som ingår till graderingen, samt bunkai på dessa.

På vuxenträningen skall det informeras om att alla skall införskaffa ”säkerhetspaket” ; 
tandskydd, knogskydd, suspensoar (herrar). Har  man inte detta kan man inte delta i 
alla kumite/fight-övningar. 

För att hålla reda på antal träningstillfällen skall ett individuellt träningskort tas fram. 
Detta skall innehålla foto, namn och personnummer samt ett antal rutor som tränaren 
stämplar/signerar varje träning. Vid gradering samlas korten in och antal 
träningstillfällen kontrolleras. Korten skall vara i dubbelvikt A5-format. Alla tränande 
skall ta med sig kortet till varje träning. Thomas kontrollerar lämplig papperskvalitet, 
möjligheten att trycka samt utformar kortet.

• Ekonomi
Postgirot innehåller 29000kr och kassan 25000kr. 
Arvoden betalas ut i början av terminen. Ordf 1500 kr, sekr 750 kr, kassör 750 kr, 
ledamöter 500 kr, ersättare 300 kr, webmaster 200 kr. 
Styrelsen beslutar att höja inköparens arvode till samma nivå som ledamöterna, dvs 
500 kr. 



• Hemsida
Micke har tagit fram förslag på ny hemsida via leverantören Hemsida.se. 
Förslaget diskuterades. Det finns ett gratis abonnemang, men där måste hemsidans 
adress vara nikado.hemsida24.se och tillåten datamängd som får lagras är mycket 
liten. För 99 kr i månaden + moms får klubben adressen nikado.se, tre mailadresser 
och 5 GB lagringsutrymme för t.ex bilder. Styrelsen beslutar att prova det senare 
alternativet. Mikael Hindgren utsågs till webmaster.

• Kalendarium
Årsmöte 24/3 
Ingen träning skärtorsdag
Edo Stajerer är önskvärd som graderare. Gradering 2/6 eller 9/6, ALLA grupper. 
Förläng träningstiden till 16-2100. Siw kontrollerar tiderna, först med kommunen och 
sedan med Edo.
Gästtränare under våren; Kent Rantzow och Edo Stajerer. Siw kontrollerar om de kan 
och bokar.
30 April Valborg ingen träning
9 maj Kristi Himmelsfärd ingen träning
16 maj Provgradering
Sommarträning: 10/6 Johan R, 17/6 Gustav N, 24/ 6 Emma Bengtsson, 5/8 Nicklas 
Arneson, 12/8 Mikael H. Juli Ingen träning
Terminstart/Nybörjarstart 19/8
Sommarlägret (Höka) 31/8-1/9
11/9 styrelsemöte
Provgradering höst 28/11
4/12 styrelsemöte
11/9 styrelsemöte
Gästtränare under hösten: Miroslav Unic, Nisse Nilsson

• Övriga frågor
Siw tar fram ett aktuellt medlemsregister till årsmötet. 
Styrelsen fattade beslut om att sekreteraren informerar på träningen om vad som sagt 
på styrelsemötet, EFTER att protokollet är justerat. 
Då det förekommit att enskilda medlemmar pekats ut, i både positiv och negativ 
bemärkelse, diskuterade mötet en policy i denna fråga. Styrelsen enades om att ingen 
särbehandling överhuvudtaget är acceptabel. 
Laholms kommun är angelägna om att klubben har kontroll på sina nycklar. Kassören 
tar fram aktuell nyckellista. 
Thomas beställer provexemplar av träningsoverall, T-shirts och hood-tröjor. 

• Mötet avslutades


