
Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2014-09-17

Närvarande vid mötet: Mikael, Nicklas, Siw, Fredrik, Emma, Johan  och Lars-Bertil samt utanför 
styrelsen deltog Thomas i kraft av chefsinstruktör.

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till justerare valdes Siw och Johan.

4. Föregående mötes protokoll upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin som visade sig vara god, för närvarande ca 
57000:- på kontot.  Redovisning av kostnader för läger och jubileumsfest presenterades och 
man kan konstatera att vi höll budgeten med god marginal för jubileumsfesten. Kostnaden för
festen uppgick till ca 15000:- mot budgeterat ca 20000:-.

6. Utvärdering av arbetssätt i styrelsen samt tillsättande av aktivitetskommitté diskuterades och 
beslut togs om att tillsätta en aktivitetskommitté med 3 personer vid nästkommande 
årsmöte. Befattningsbeskrivning för funktionärer skall tas fram i samband med styrelsens  
förslag till stadgar och policys som skall presenteras vid årsmötet i mars 2015.

7. Förslag till stadgar och policys presenterades av Lars-Bertil och av styrelsen utsedd grupp 
kommer att jobba vidare med detta. 

8. Övriga frågor: Emma informerade om att böcker, best karate 1-11 är beställda samt att HLR-
utbildning kommer att hållas den 24 september. Träningstider på torsdagar för vuxen- och 
avanceradgrupp kommer att ändras till 19-20:15 samt 20:15-21:30. Siw informerade ang 
självförsvarskurs för kvinnor . Emma informerade om laserdome för barnen och kostnaden 
ligger på 120:-/barn och detta kommer att anordnas jan-feb 2015. Viss grundläggande 
information till nybörjare skall delas ut på lappar och huvudansvarig tränare ombesörjer 
detta. Ersättning till hjälptränare skall utgå med 50% på terminsavgiften. Julfesten bestämdes 
till lokalen på Klarabäck och Thomas bokar denna. Tränarmöte den 1 okt i LUGs lokal på 
Ryssgatan.

9. Nästa möte: hos Johan Runesson, onsdag 12 november , kl 18:30.

10. Mötet avslutas.
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