
Nippon Karate Do Årsmöte 
130324 ca 20st närvarande medlemmar

1. Ordföranden Peter Berndtson hälsade medlemmarna välkomna och öppnade 
mötet.

2. Då mötestiden ändrats från kl 17 till  kl 16 med kort varsel bordlades frågan till 
kl 17 för att ge eventuella medlemmar som inte uppfattat detta chansen att 
protestera.

3. Dagordningen fastslogs och godkändes. 

4. Ordförande för mötet:  Lars-Bertil Pettersson, sekreterare för mötet: Fredrik 
Nilsson.

5. Mikael Hindgren och Björn Ponte’n valdes till justeringsmän o rösträknare.

6. Verksamhets och Kassaberättelse lästes upp o godkändes.

7. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

8. Styrelsen blev ansvarsbefriad för föregående år.

9. Rätten att teckna föreningens namn är ordförande o kassören, var för sig.

10.Medlemsavgift: 400:- för barn och 500:- för vuxna. Kvarstår oförändrad. 

11. Till ordförande på 1 år valdes Fredrik Nilsson

12.A) Till styrelseledamöter på 2 år valdes Siw Mehiläinen och Johan Runesson.
B) Fyllnadsval. Till styrelseledamot på 1 år valdes Lars-Bertil Pettersson

13.Till suppleanter på 1 år valdes Mikael Hindgren och Nicklas Arneson.

14.Till revisorer valdes Erik Berntson och Björn Ponten

15.Valberedningen fastställdes av Per-Sylve Åkesson, Emma Batarseh och Eva 
Nilsson

16. Inga övriga frågor som gällde årsmötet togs upp. En del diskussioner kring 
träning och tävlingar.  Mikael Hindgren fick beröm för hemsidans utformning. 
Diskussion om hemsidans utformning. Ordförande skall vara kontaktman på 
hemsidan. Webmaster efterlyser en klubbfotograf. Emma Bengtsson föreslås.
Kassören vädjar om att medlemsavgifterna bör betalas in via postgiro. Mötet 
fastställer att vi enbart skall ta emot betalning via postgirot. 
Vilka som är tränare respektive hjälptränare reds ut på nästa styrelsemöte.
Torsdagsträningen är för kort för att ha en lång uppvärmning, t.ex basket. 



Kassören håller på att skapa ett medlemsregister. 
Thomas Pettersson har beställt träningsoverall i storlek 140 och uppåt. Dessa 
kommer att provas ut vid ett träningspass och därefter kommer bindande 
beställningar tas upp. 

17.Då klockan passerat 17 och inga ytterligare medlemmar dykt upp anses punkt 
2, mötets utlysande, vara godkänd.

18.Mötet avslutat

Vid protokollet  

Fredrik Nilsson

………………………………… 

Justeras 

Mikael Hindgren                                           Björn Pontén

…………………………………                            …………………………………    


