
Protokoll fört vid styrelse- och tränarmöte för Nikado KK 2015-09-16

Närvarande vid mötet: Fredrik, Sanela, Emma, Christina,  Nicklas, Mikael och Lars-Bertil. Thomas 
Pettersson var närvarande i egenskap av chefsinstruktör 

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till justerare valdes Mikael och Nicklas.

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

5. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin och för närvarande finns det ca 35000:- på 
kontot och cirka 2500:- i kontantkassa så ekonomin får anses tillfredsställande.

6. Utvärdering Lagagården:  en enig styrelse samt chefsinstruktör konstaterade att utrymmet är 
för litet för vår verksamhet men om andra objekt dyker upp kommer vi att utvärdera dessa.

7. Badhuset var upptaget den 28 november så beslut togs om nytt datum den 12 december 

8. Tävlingar: Beslut togs om att flytta KM till våren 2016 och datum för detta kommer att tas 
fram i samband med årsplaneringen i januari. Info angående övriga tävlingar: 10/10 
Hässleholm, 17/10 Shobu Ippon SM Karlskrona, 14/11 Lund, 21/11 Grünstein Memorial 
Haninge.

9. Julfest för vuxna: 28 nov kl 19:00 i Klarabäckslokalen. Aktivitetskommittén fixar mat m.m. 
Klubben bjuder på maten för medlemmar medan respektive själv betalar. Egen dricka 
medtages.

10. Tränarfrågor: Thomas informerade om att tränarmöte kommer att hållas onsdag 30/9 kl 18.30
hos Emma på Östertullsgatan 17 och därefter kommer en bit mat att intas på lämplig 
restaurang/pizzeria. Thomas informerade att efter den 21/9 måste det finnas 2 vuxna 
instruktörer på nybörjarträningen eftersom det finns så många olika nationella elever. 

11. Övriga frågor:Inbjudan har inkommit från jiu-jutsu klubb i Helsingborg om att vi är välkomna 
att prova på deras träning. Uppvisning av Karate på skolor m.m. är ok om det är instruktör 
från klubben som leder uppvisningen, chefsinstruktören skall var informerad om aktiviteten. 
Tina har avsagt sig deltagande i aktivitetskommittén. Fråga om inköp av kamera kom upp och 
skall utvärderas under hösten.

12. Nästa möte är kombinerat styrelse/tränarmöte och är beslutat till den 25 nov kl 18:30 hos 
Emma på Östertullsgatan 17.

13. Mötet avslutas. 
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