
Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2016-02-03

Närvarande vid mötet: Fredrik, Sanela, 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 Sanela och Mikael.

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 samt att en budget presenterades som en enig styrelse ställer sig bakom.

6. Årsplan: årsmöte kommer att hållas 2016-03-03 kl 19.00 i träningslokalen på parkskolan. 
Gradering vårterminen 2/6 och 5/6 med provgradering 12/5 och 15/5. Sensei Sigge Lindqvist 
kommer att anlitas som graderare.  Ordinarie träning till hösten startar den 8/8 samt 
nybörjarintaget den 15/8. Klubbens träningsläger kommer att vara den 3-4 september och en 
grillkväll kommer att ordnas i samband med lägret. Simhallen bokas den 15 oktober för barn 
och vuxna. Julfest för vuxna: 26 november. För barn kommer det att erbjudas laser-dome den 
17 april och i samband med denna aktivitet kommer träningen att vara inställd. Gradering 
höstterminen 15/12 och 18/12 med provgradering den 24/11 och 27/11.

7. Tränarfrågor: beslut togs om att ändra tid på vuxenträningen på torsdagar från och med 11/2.
I stället för 2 vuxengrupper kommer det att endast vara ett träningstillfälle för samtliga vuxna 
och tiden är samma som måndagarna, Kl 19-20.30 och med 2 tränare som leder gruppen.

8. Lokalfrågan diskuterades men inga konkreta förslag finns för närvarande.

9. Övriga frågor: Hemsidan skall uppdateras. Thomas tar fram en roul-up. Styrelsen föreslår en 
höjning av terminsavgiften inför 2017 med 100: -/termin för barn samt vuxna och detta 
kommer att läggas som förslag till årsmötet.

10. Nästa möte: årsmötet i träningslokalen på Parkskolan 2016-03-03 Kl 19.00

11. Mötet avslutas. 
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