
Protokoll fört vid årsmöte för Nikado KK 2016-03-03

1. Ordf.förklarade mötet öppnat.

2. Mötet förklarades vara utlyst på rätt sätt.

3. Dagordningen fastställdes.

4. Till ordf. för mötet valdes Fredrik Nilsson och till sekr. Lars-Bertil Pettersson.

5. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Thomas Pettersson och Johan Runesson.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassaberättelse upplästes, godkändes och lades till 
handlingarna.

7. Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Beslut togs om att ordf.  och kassör får teckna föreningens namn var för sig.

10. Förslag om att byta namn på klubben från Nippon Karate Do IF till Nikado karateklubb har 
inkommit till styrelsen. Årsmötesdeltagarna tog ett enhälligt beslut om att byta namn till 
Nikado Karateklubb.

11. Medlemsavgiften beslutades höjas från och med 2017-01-01 med 100 kr/termin,efter 
höjningen blir avgiften 600 kr/vuxen och 500 kr/barn per termin samt 25 % rabatt om man är 
3 eller fler medlemmar från samma familj och bor på samma adress.

12. Beslut togs om styrelsearvode: 400 kr/år för ordf, sekr och kassör. 200 kr/år för ledamöter 
och suppleanter samt 500 kr/år till materialförvaltaren.  

13. Till ordf. på 1 år valdes Fredrik Nilsson.

14. Till styrelseledamöter på 2 år valdes: Lars-Bertil Pettersson, Nicklas Arnesson och Sanela 
Becovic´.

15. Till suppleanter på 1 år valdes Johan Runesson och Andreas Persson.

16. Till revisorer på 1 år valdes  Mouhib Boutros och Ragnar Nilsson.

17. Till valberedningen på 1 år valdes Thomas Pettersson, Anna Larsson och Nicklas Arneson.

18. Övriga frågor: 3 personer utsågs till aktivitetskommitté: Sanela, Zlatko och Thomas. Önskemål
framkom om mera kataträning på träningspassen. Styrelsen får i uppdrag att diskutera om 
klubben skall ha någon sponsoransvarig. Siw har utsetts till hedersmedlem med rätt att delta 
på styrelsemötena, dock utan röst-/yttranderätt.

19. Mötet avslutas.
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