
Protokoll fört vid styrelse- och tränarmöte för Nikado KK 2015-06-10

Närvarande vid mötet: Fredrik, Sanela, Emma, Christina,  Andreas, Siw, Thomas och Lars-Bertil.

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till justerare valdes Christina och Emma.

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

5. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin och för närvarande finns det ca 27000:- på 
kontot så ekonomin får anses tillfredsställande.

6. Ordf. informerade om JKA:s sommarläger.

7. Träningsläger i Mellbystrand 29-30 augusti. Lägret startar Kl 10:00 på lördagen och det 
kommer att hållas 3 träningspass på lördag och ett klubbmästerskap på söndagen och 
chefsinstruktören organiserar detta. Nisse från Klippan kommer att bjudas in, i övrigt egna 
tränare. Anmälningslappar skall delas ut. Nicklas och Lars-Bertil ordnar frukost och lunch 
samt att aktivitetskommittèn ordnar grillningen på lördagskvällen.

8. Sportsommar Halland. Klubben är inbjuden att visa upp karate för elever på skolan och vi 
kommer att ställa upp på detta. V 32 i Lagaholmshallen (Fredrik). V 33 i Lagaholmshallen 
(Thomas). V 33 i Skottorpshallen (Siw), samt eventuellt i Veingehallen (Lars-Bertil)  

9. Nybörjarintag: 17 aug och Thomas fixar affischer. Christina har tagit fram blankett med 
grunduppgifter som samtliga medlemmar skall fylla i. Denna kommer att delas ut vid 
terminsstart.

10. Tränarfrågor: Thomas informerade angående gradering som varit samt om kommande 
gradering. Närvarolistor kommer att användas framöver istället för träningskort. Gästtränare: 
Ted Hedlund har en stående inbjudan samt att Sofie Palm och Johanna Lind kommer under 
höstterminen. Mål inför nästa termin är att förbättra kihmen och attityden samt att lära ut 
graderingskatan i början av terminen. 

11. Övriga frågor: målet är att alla instruktörer skall gå plattformen. Andreas lämnade in en 
skriftlig avsägelse som revisor med omedelbar verkan.

12. Nästa möte:  16 september kl 18.30 hos Emma på Östertullsgatan 17.

13. Mötet avslutas.



Fredrik Nilsson Lars-Bertil Pettersson

Ordf. Sekr.

Christina Persson Emma Batarseh

Justerare Justerare


