
Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2014-01-22

Närvarande vid mötet: Mikael, Nicklas, Siw, Fredrik, Tomas, 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. Tränarfrågor: Siw uppger att hon tänker lämna över sysslan som chefsinstruktör i klubben till
Thomas  Pettersson  till  sommaren  2014.  Siw  och  Thomas  tar  kontakt  med  Ted  Hedlund
angående detta.  En enhällig  styrelse  ställer  sig  bakom förslaget.  Gästtränare under våren,
önskemål fanns om Kent, Azem Barakovic och Nisse. Träningstider: måndagar, vuxna 19.00-
20.30.  Avancerat  20.30-  21.00.  Tisdagar:  ord  träning  för  vuxna  19.30–21.00.  Stämpling  i
träningskort skall ske vid varje pass. Vilka som är tränare skall läggas ut på hemsidan med
foto. Ansvarig tränare för respektive grupp: Sanela för nybörjargrupp, Nicklas för barngrupp,
Tomas  och  Siw  för  vuxengrupp.  Tränarfrågor  skall  huvudsakligen  tas  upp  på  tränarmöte
framöver och datum för dessa är 23 april och 22 oktober. Detta beslut ersätter tidigare beslut
tagit 2013-12-04.

7. Verksamhetsplan 2014: gradering vårterminen, vuxna och nybörjare den 2 juni, barn den 5
juni.  Provgradering  den 8 maj  för samtliga.  Gradering höstterminen,  18/12 för vuxna och
Miroslav  skall  tillfrågas  som  graderare.  Barn  och  nybörjare  den  21/12,  Siw  graderare.
Provgradering den 13/11 för samtliga. Sommarläger skall hållas 30-31 augusti. Fredrik kollar
plats för detta. Badhuset skall bokas 15 nov.  Julfest för vuxna 29 nov. En sommarfest skall
hållas i samband med klubbens 20-års jubileum. Till festkommitté utsågs Sanela, Micke och
Lars-Bertil. Budget för detta tas fram inom 14 dagar. Träningsfria dagar: alla dagar före röd
dag samt röda helgdagar. Dock ej vanliga lör- och söndagar.

8. Övriga  frågor:  de  tränare  som  leder  träning  en  gång/vecka  skall  vara  befriade  från
medlemsavgift  samt  att  de  får  500  kr/år.  Övriga  tränare  är  endast  befriade  från
medlemsavgift.  Tränarutbildning  diskuterades  och  som första  person  på  sådan  utbildning
beslutade styrelsen att sända Thomas och därefter utvärdera utbildningen.

9. Nästa möte: årsmöte 2014-03-27 KL 20.00 på Parkskolan

10. Ordf. avslutade mötet.
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