
Protokoll fört vid styrelsemöte för Nikado KK 2016-09-21

Närvarande vid mötet: Fredrik, Sanela, Christina, Nicklas, Mikael, Johan, Andreas och Lars-Bertil. 
Thomas Pettersson var närvarande i egenskap av chefsinstruktör samt Siw i egenskap av 
hedersmedlem.

1. Ordf. förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningen godkändes.

3. Till justerare valdes Nicklas och Mikael.

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

5. Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin och för närvarande finns det ca 56000: - på 
kontot vilket bedömdes som god ekonomi.

6. Förtydligande av befattningsbeskrivning föreslogs och Lars-Bertil reviderar denna.

7. Tävlingar: tävlingsansvarig informerade om kommande tävlingar och tidigare policy avseende 
tävlingsdeltagande endast på JKA-tävlingar fortfarande gäller , men i undantagsfall kan 
klubben även ha representation på WKF-tävlingar. I dessa fall är det inte säkert att samma 
organisation avseende anmälan, coacher etc kan erbjudas. 

8. Gradering: provgradering nybörjare och vuxengrupp den 24/11 och barngrupp den 27/11. 
Gradering nybörjare den 15/12 och Siw skall inbjudas som graderare. Barngrupp och vuxna 
den 18/12 och en utomstående graderare skall inbjudas.

9. Aktiviteter: badhuset 29/10 och julfest för vuxna 26/11. Kostnad för respektive på julfest 
bestämdes till 100 kr. Aktivitetskommittén tar hand om dessa aktiviteter.

10. Materiel samt träningsoveraller: brytplattor samt en makiwara skall inköpas. Andreas kollar 
intresse angående träningsoveraller samt tröjor och mössor.

11. Tränarfrågor: Tomas informerade om instruktörsutbildning samt att det gjordes utvärdering 
av vårterminen 2016 samt vårterminens gradering. En enig styrelse var nöjda med upplägget 
och vårterminens gradering.

12. Utbildning: Sanela tar fram uppgifter till nästa möte.

13. Övriga frågor: Integration, möte föreningslivet ang integration den 29/9, Fredrik deltar. 
Uteblivna anmälda medlemmar vid sponsrade evenemang: skall stå på anmälan att den är 
bindande. Beslut togs om att Nicklas får ta ut körersättning i samband med burkhanteringen. 
Tränarna bör informera om Budo-andan vid träningarna.

14. Nästa möte: onsdag 30 november kl 18.30 på kommunhuset.

15. Mötet avslutas. 



Fredrik Nilsson Lars-Bertil Pettersson

Ordf. Sekr.

Mikael Hindgren Nicklas Arnesson

Justerare Justerare


