
	 	
Protokoll fört vid extra styrelsemöte för Nikado KK. 2017-08-29 

Närvarande vid mötet: Fredrik, Christina, Lars-Bertil, Johan, Sanela, Thomas, Tina, Andreas 
och Siw 

1. Ordf. öppnade mötet. 
2. Till att justera protokollet utsågs Johan Runesson och Andreas Persson 
3. Ordf. har kallat till extra styrelsemöte på grund av ett flertal incidenter som inträffat i 

och utanför Dojon där medlemmar har känt sig kränkta. En av dessa är Tina 
Blomberg. De berörda, Sanela Becovic´ och Tina Blomberg har fått lämna sina 
versioner om det inträffade. Thomas har i egenskap av chefsinstruktör även fått lämna 
sina synpunkter och berätta om hur han har upplevt situationen. Efter att synpunkter 
redovisats fick dessa 3 personer lämna mötet. SMS- konversation samt facebook-
konversation finns sparad och har till viss del redovisats för styrelsen. Sanela Becovic´ 
har även tidigare varit uppe som ärende på styrelsemöten angående olämpligt 
uppträdande i Dojon, datum för dessa möten har varit 2013-12-04 och 2016-12-15 då 
även en skriftlig varning tillsändes vederbörande där det bland annat stod att om 
olämpligt uppträdande i eller utanför Dojon upprepas kommer vederbörande att 
uteslutas ur Nikado KK. 
På grund av brott mot föreningens stadgar och för att hon upprepade gånger, i och 
utanför dojon, betett sig på ett sätt som är ovärdigt för ett svartbälte, domare, 
instruktör och styrelsemedlem, beslutar en enhällig styrelse härmed, enligt 2§ i Nikado 
KK stadgar, att utesluta Sanela Becovic´ på 6 månader från och med den dagen som 
protokollet blir justerat. Om olämpligt uppträdande i eller utanför dojon upprepas 
kommer vederbörande att uteslutas ur Nikado KK tills vidare. I beslutet deltog inte 
Siw eftersom hon inte är styrelsemedlem.  

4. Övriga frågor: beslut togs om att Nikado:s läger endast skall omfatta en dag (Lördag 2 
september). 

5. Mötet avslutas.     
      
      
      
      
      
 Fredrik Nilsson  Lars-Bertil Pettersson 
 Ordf.   Sekr.  
      
      
      
      
      
 Johan Runesson   Andreas Persson
 Justerare    Justerare 
 

Datum för justering   Datum för justering 


