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Deltagare: 

 Peter Höglund Ordförande 

 Morgan Engdahl Kassör 

 Pernilla Engdahl Sekreterare 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade det öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande

 Till ordförande för mötet valdes 

§ 3. Val av mötessekreterare 

 Till sekreterare för mötet valdes 

§ 4. Val av justeringsman för dagens protokoll

 Till justeringsman valdes 
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Styrelsemötesprotokoll 

Plats: Hästskovägen, Åled 
Tid: 14:00 – 18:00 

 Stefan Eliasson    Ledamot   

 Beatrix Uvenfeldt      Ledamot   

    

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade det öppnat. 

Val av mötesordförande 

Till ordförande för mötet valdes Peter Höglund. 

Val av mötessekreterare – Annan än ordinarie 

Till sekreterare för mötet valdes Pernilla Engdahl. 

Val av justeringsman för dagens protokoll 

Till justeringsman valdes Stefan Eliasson. 
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§ 5. Godkännande av dagordningen

 Dagordningen godkändes.

§ 6. Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 7. Shogun Halmstad 

Under senaste arenamötet kom frågan upp om en Budodag i Halmstad Arena där man kan 

prova på olika budoarter i augusti. Peter ansvarar för Shogun i denna frågan och 

återkommer. Det kommer inte  att läggas 

detta tidigare. Istället kommer denna matta att ligga ovanpå den gamla mattan i C2. 

Tillsvidare är detta endast på prov. Shogun har inga invändningar mot detta. På arenamötet 

togs det även upp önskemål att Fre

alternativ till mat vid tex tävlingar och läger. Det är arenaråd den 7:e april, ingen av oss har 

möjlighet att medverka. En gatupratare ska inhandlas i stl 700x500, kostnad ca.1600kr. 

Morgan kollar på detta när bilderna är färdigställda. Frågan om konferensaktivitet har 

kommit från arenan och Morgan har skickat ut ett förslag hurvida vi kan ställa upp på detta 

och vilka önskemål vi har. Morgan vill ha någon respons på det förslag som skickats ut innan 

vi kontaktar ansvariga på arenan. Konferensaktiviteten gäller både jujitsu och iaido. Frågan 

från krögarföreningen om vi kan ställa upp på deras dag ”visst vill vi synas” har vi valt avstå 

pga tidsbrist. Vi behöver v

klubben”, få svar tillbaka. Pernilla lägger till mailadress. Stefan kollar upp detta

gjort av styrelsen och så småningom även instruktörer
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Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

Godkännande av föregående mötesprotokoll från 2014-10-26 

Föregående mötesprotokoll godkändes 

Under senaste arenamötet kom frågan upp om en Budodag i Halmstad Arena där man kan 

prova på olika budoarter i augusti. Peter ansvarar för Shogun i denna frågan och 

återkommer. Det kommer inte  att läggas någon matta i hall C3 även om det varit tal om 

detta tidigare. Istället kommer denna matta att ligga ovanpå den gamla mattan i C2. 

Tillsvidare är detta endast på prov. Shogun har inga invändningar mot detta. På arenamötet 

togs det även upp önskemål att Freddies har utökade öppettider då det finns dåligt med 

alternativ till mat vid tex tävlingar och läger. Det är arenaråd den 7:e april, ingen av oss har 

möjlighet att medverka. En gatupratare ska inhandlas i stl 700x500, kostnad ca.1600kr. 

tta när bilderna är färdigställda. Frågan om konferensaktivitet har 

kommit från arenan och Morgan har skickat ut ett förslag hurvida vi kan ställa upp på detta 

och vilka önskemål vi har. Morgan vill ha någon respons på det förslag som skickats ut innan 

kontaktar ansvariga på arenan. Konferensaktiviteten gäller både jujitsu och iaido. Frågan 

från krögarföreningen om vi kan ställa upp på deras dag ”visst vill vi synas” har vi valt avstå 

pga tidsbrist. Vi behöver vaccinera klubben mot dopning. Gå in på RF och skriv ”Vaccinera 

klubben”, få svar tillbaka. Pernilla lägger till mailadress. Stefan kollar upp detta

gjort av styrelsen och så småningom även instruktörer. Enkät Halmstad kommun  
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Under senaste arenamötet kom frågan upp om en Budodag i Halmstad Arena där man kan 

prova på olika budoarter i augusti. Peter ansvarar för Shogun i denna frågan och 

någon matta i hall C3 även om det varit tal om 

detta tidigare. Istället kommer denna matta att ligga ovanpå den gamla mattan i C2. 

Tillsvidare är detta endast på prov. Shogun har inga invändningar mot detta. På arenamötet 

ddies har utökade öppettider då det finns dåligt med 

alternativ till mat vid tex tävlingar och läger. Det är arenaråd den 7:e april, ingen av oss har 

möjlighet att medverka. En gatupratare ska inhandlas i stl 700x500, kostnad ca.1600kr. 

tta när bilderna är färdigställda. Frågan om konferensaktivitet har 

kommit från arenan och Morgan har skickat ut ett förslag hurvida vi kan ställa upp på detta 

och vilka önskemål vi har. Morgan vill ha någon respons på det förslag som skickats ut innan 

kontaktar ansvariga på arenan. Konferensaktiviteten gäller både jujitsu och iaido. Frågan 

från krögarföreningen om vi kan ställa upp på deras dag ”visst vill vi synas” har vi valt avstå 

ch skriv ”Vaccinera 

klubben”, få svar tillbaka. Pernilla lägger till mailadress. Stefan kollar upp detta så det blir 

Enkät Halmstad kommun  - 
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genomförd och även enkät från Svenska spel ”Gräsroten”

tillhörande dokument på hemsidan under klubben och dokument. Läs

styrelsemedlemmar och sen kommer Peter att ställa frågor om detta.

terminsstart för höstterminen och även för kommande läger och tävl

Halmstad. 

§ 8. Information från sektionerna

a. Genomförd verksamhet

Vi satte en annons lokaltidningen i januari med förhoppningen att kunna värva fler 

medlemmar till jujitsun. Resultatet blev som väntat, noll nya medlemmar. Under januari 

månad hade vi äran att få undervisa elever från Engelska skolan vid tre tillfällen. Peter 

Höglund, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson var de instruktörer som ställde upp. 

Tajijutsu/Jujutsuförbundet höll sitt årliga vårläger i Knäred, vi var där med tre medlemmar. 

Som vanligt hölls även årsstämman för ovan nämnda under lägret.

b. Ekonomi 

Vi har en god ekonomi i dagsläget

c. Kommande verksamhet

Bokning av hall för regnbågsdag (Mogge kollar våra bokning

strävar efter att få C2 söndagen den 14:e juni kl. 10

sommar/höstläger i jujitsu. Detta kommer att troligen att hållas söndagen den 16:e augusti. 

En del frågor kring detta kvarstår 
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genomförd och även enkät från Svenska spel ”Gräsroten”. Styrande dokument

tillhörande dokument på hemsidan under klubben och dokument. Läses 

och sen kommer Peter att ställa frågor om detta. Peter bokar 

terminsstart för höstterminen och även för kommande läger och tävlingar som ska hållas i 

från sektionerna: Jujitsusektionen 

Genomförd verksamhet 

Vi satte en annons lokaltidningen i januari med förhoppningen att kunna värva fler 

. Resultatet blev som väntat, noll nya medlemmar. Under januari 

äran att få undervisa elever från Engelska skolan vid tre tillfällen. Peter 

Höglund, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson var de instruktörer som ställde upp. 

undet höll sitt årliga vårläger i Knäred, vi var där med tre medlemmar. 

Som vanligt hölls även årsstämman för ovan nämnda under lägret. 

Vi har en god ekonomi i dagsläget 

Kommande verksamhet 

Bokning av hall för regnbågsdag (Mogge kollar våra bokningar när det är sista träningsdag, vi 

strävar efter att få C2 söndagen den 14:e juni kl. 10-12 och 13-16). Vi kommer att hålla ett 

sommar/höstläger i jujitsu. Detta kommer att troligen att hållas söndagen den 16:e augusti. 

En del frågor kring detta kvarstår tex. hur vi gör med mat till deltagarna. Peter återkommer 
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Vi satte en annons lokaltidningen i januari med förhoppningen att kunna värva fler 

. Resultatet blev som väntat, noll nya medlemmar. Under januari 

äran att få undervisa elever från Engelska skolan vid tre tillfällen. Peter 

Höglund, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson var de instruktörer som ställde upp. 

undet höll sitt årliga vårläger i Knäred, vi var där med tre medlemmar. 

ar när det är sista träningsdag, vi 

16). Vi kommer att hålla ett 

sommar/höstläger i jujitsu. Detta kommer att troligen att hållas söndagen den 16:e augusti. 

tex. hur vi gör med mat till deltagarna. Peter återkommer 
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med mer information senare för publicering via webbsidan och Facebook. Vi kommer att 

skicka tre personer på Shogunförbundets instruktörsutbildning med start lördagen den 30:e 

maj och avslut den 7:e juni. Nyblivna klubbinstruktörer enligt Shogunförbundet blir Jonas 

Mattsson-Frost, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson. Beatrix Uvenfeldt kommer troligen att 

delta i sommarens ”Framtidens ledare” en ledarkurs på två veckor. Som vanligt försöker vi få 

till en samkväm hemma hos Ulf i samband med regnbågsdagen. Vi diskuterade även om vi 

skulle ha någon slags familjegrillning för tränande barn och deras föräldrar. Detta kollas av 

Mogge och Pernilla. Kommande läger i jujitsu inom det närmaste är Unnaryds 20

jubileumsläger som kommer att hållas den 9:e maj. Den 13:e juni ko

att hålla sommarläger. I nuläget finns ingen mer information att tillgå. 

den 5/6 kl. 09-15 samt lördagen den 6/6

hos idrottslyftet. Morgan kan 

fredagen från kl. 13. Ulf har anmält sig till fredagen och Peter kan på fredagen. Fråga Jonas 

och Micke? Vi kommer kunna genomföra det, gärna fl

hur många som deltar tjej/

Eventuellt kan vi se om Markarydslägret 

Peter kollar. Vilka ska vara med?

§ 9. Information ifrån sektionerna

a. Genomförd verksamhet

Vi hade nybörjarintag i januari m

Vi hade en gradering för höstterminseleverna i f
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med mer information senare för publicering via webbsidan och Facebook. Vi kommer att 

skicka tre personer på Shogunförbundets instruktörsutbildning med start lördagen den 30:e 

juni. Nyblivna klubbinstruktörer enligt Shogunförbundet blir Jonas 

Frost, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson. Beatrix Uvenfeldt kommer troligen att 

delta i sommarens ”Framtidens ledare” en ledarkurs på två veckor. Som vanligt försöker vi få 

n samkväm hemma hos Ulf i samband med regnbågsdagen. Vi diskuterade även om vi 

skulle ha någon slags familjegrillning för tränande barn och deras föräldrar. Detta kollas av 

Mogge och Pernilla. Kommande läger i jujitsu inom det närmaste är Unnaryds 20

ubileumsläger som kommer att hållas den 9:e maj. Den 13:e juni kommer Shikara, Kungälv 

sommarläger. I nuläget finns ingen mer information att tillgå. Olympic Day, fredag

lördagen den 6/6 kl. 11-15 . Vi har möjlighet att söka pengar för det 

. Morgan kan delta lördagen och troligen fredag em, Stefan kan lördagen och 

fredagen från kl. 13. Ulf har anmält sig till fredagen och Peter kan på fredagen. Fråga Jonas 

och Micke? Vi kommer kunna genomföra det, gärna fler som hjälper till.  

hur många som deltar tjej/kille och ålder. 2016 firar troligen Shogun Halmstad 

se om Markarydslägret kan genomföras i Halmstad. Är 1986 startdatumet? 

Peter kollar. Vilka ska vara med?  

Information ifrån sektionerna: Krav Maga sektionen 

Genomförd verksamhet 

Vi hade nybörjarintag i januari med många som provade på. I dagsläget har vi en bra grupp.

de en gradering för höstterminseleverna i februari där 11 kämpar klarade sina grader. Vi
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med mer information senare för publicering via webbsidan och Facebook. Vi kommer att 

skicka tre personer på Shogunförbundets instruktörsutbildning med start lördagen den 30:e 

juni. Nyblivna klubbinstruktörer enligt Shogunförbundet blir Jonas 

Frost, Morgan Engdahl och Stefan Eliasson. Beatrix Uvenfeldt kommer troligen att 

delta i sommarens ”Framtidens ledare” en ledarkurs på två veckor. Som vanligt försöker vi få 

n samkväm hemma hos Ulf i samband med regnbågsdagen. Vi diskuterade även om vi 

skulle ha någon slags familjegrillning för tränande barn och deras föräldrar. Detta kollas av 

Mogge och Pernilla. Kommande läger i jujitsu inom det närmaste är Unnaryds 20-års 

mmer Shikara, Kungälv 

Olympic Day, fredagen 

öka pengar för det 

, Stefan kan lördagen och 

fredagen från kl. 13. Ulf har anmält sig till fredagen och Peter kan på fredagen. Fråga Jonas 

er som hjälper till.  Vi måste bokföra 

firar troligen Shogun Halmstad 30 år. 

s i Halmstad. Är 1986 startdatumet? 

läget har vi en bra grupp. 

ebruari där 11 kämpar klarade sina grader. Vi 
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har tyvärr haft skador. Mestadels små skador men en allvarligare. Den var en olyckshändelse 

vid en nedtagning. Lars som drabb

falla. När han träffade mattan så hamnade han på armbågen som trycktes

Resultatet blev en rejäl stukning på armbågsleden samt uttänjda ledband.

hämtade honom. Han har vilat upp sig och är tillbaka på mattan.

som blir skadad på träning anmäler detta själv till Folksam

IdrottOnline. Styrelsen oroas lite över skador som förekommit, vad beror detta på? Peter 

kollar detta med ansvariga hos KM

b. Ekonomi 

Ingen rapport 

c. Kommande verksamhet

Vi kommer ha en gradering i slutet av vår terminen.

instruktörsutbildning. Utbildningen är i Malmö och som är hela våren och kommer avslutas 

med en gradering. 

§ 10. Information ifrån sektionerna

a. Genomförd verksamhet

Vi har haft ett distriktsmäster

DM slutade med plus på kontot medan NIO slutade med minus på ungefär motsvarande 

summa. NIO är betydligt dyrare att hålla i pga det höga domarantalet samt övernattningar.
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har tyvärr haft skador. Mestadels små skador men en allvarligare. Den var en olyckshändelse 

vid en nedtagning. Lars som drabbades är en tung kille på 140 kg, han trodde inte han skulle 

falla. När han träffade mattan så hamnade han på armbågen som trycktes

Resultatet blev en rejäl stukning på armbågsleden samt uttänjda ledband.

. Han har vilat upp sig och är tillbaka på mattan. (tillagt av styr

som blir skadad på träning anmäler detta själv till Folksam om denne finns registrerad i 

IdrottOnline. Styrelsen oroas lite över skador som förekommit, vad beror detta på? Peter 

kollar detta med ansvariga hos KM). 

Kommande verksamhet 

Vi kommer ha en gradering i slutet av vår terminen. Tobias, Jonas och Eddie går steg 2 i Civil 

instruktörsutbildning. Utbildningen är i Malmö och som är hela våren och kommer avslutas 

Information ifrån sektionerna: Iaidosektionen 

Genomförd verksamhet 

Vi har haft ett distriktsmästerskap i januari och även Nordic iaido open under februari/mars. 

DM slutade med plus på kontot medan NIO slutade med minus på ungefär motsvarande 

summa. NIO är betydligt dyrare att hålla i pga det höga domarantalet samt övernattningar.
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har tyvärr haft skador. Mestadels små skador men en allvarligare. Den var en olyckshändelse 

, han trodde inte han skulle 

falla. När han träffade mattan så hamnade han på armbågen som trycktes emot axeln. 

Resultatet blev en rejäl stukning på armbågsleden samt uttänjda ledband. Ambulans var och 

(tillagt av styrelsen, person 

om denne finns registrerad i 

IdrottOnline. Styrelsen oroas lite över skador som förekommit, vad beror detta på? Peter 

Jonas och Eddie går steg 2 i Civil 

instruktörsutbildning. Utbildningen är i Malmö och som är hela våren och kommer avslutas 

skap i januari och även Nordic iaido open under februari/mars. 

DM slutade med plus på kontot medan NIO slutade med minus på ungefär motsvarande 

summa. NIO är betydligt dyrare att hålla i pga det höga domarantalet samt övernattningar. 
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b. Ekonomi 

Se jujitsusektionen 

c. Kommande verksamhet

Närmast till hands är landslagslägret i  Linköping i vilket ingen av oss kommer att delta. I det 

kommande SM i Sölvesborg kommer 

ett lag. Martin och Morgan komm

blir ett koryuläger i Falkenberg den 30

sommarlägret i Falkenberg den 27

Storbritannien 8-9-10/8 2015. Eventuellt två från klubben åker.

2015, Peter kommer att försöka delta på detta

§ 11. Information angående övriga organisationer

a. Shogun Sverige info 

Förbundet Shogun hade årsmöte söndagen den 1:a feb. 

Benny Dahlqvist blev graderad till 9:e D

b. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet

Årsmöte hölls den 28:e mars, förbundet har ej fått ansvarsfrihet.

Utbildningar inom SB&KF ligger ute för sökning

håller koll vad som finns och presenterar för styrelsen. 

krishantering. Uppdraget är att alla i styrelsen ska läsa igenom den och Peter kommer att 
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Kommande verksamhet 

Närmast till hands är landslagslägret i  Linköping i vilket ingen av oss kommer att delta. I det 

kommande SM i Sölvesborg kommer vi att ha fyra deltagare på plats varav vi ställer upp med 

ett lag. Martin och Morgan kommer att försöka gradera i Sölvesborg. Nästa läger efter detta 

ett koryuläger i Falkenberg den 30-31:a maj som vi tyärr missar. Efter det följer 

sommarlägret i Falkenberg den 27-28:e juni. Övriga läger som kommer är 

8 2015. Eventuellt två från klubben åker. EM Berlin 23

, Peter kommer att försöka delta på detta. Riksläger i november.  

Information angående övriga organisationer 

 

Förbundet Shogun hade årsmöte söndagen den 1:a feb. Markarydsläger resulterade i att 

Benny Dahlqvist blev graderad till 9:e Dan och tilldelades titeln Soke. 

och Kampsportsförbundet 

Årsmöte hölls den 28:e mars, förbundet har ej fått ansvarsfrihet. 

F ligger ute för sökning. Inga vi kommer delta i för tillfället. Morgan 

håller koll vad som finns och presenterar för styrelsen. SB&KF har publicerat en plan för

krishantering. Uppdraget är att alla i styrelsen ska läsa igenom den och Peter kommer att 
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Närmast till hands är landslagslägret i  Linköping i vilket ingen av oss kommer att delta. I det 

att ha fyra deltagare på plats varav vi ställer upp med 

er att försöka gradera i Sölvesborg. Nästa läger efter detta 

31:a maj som vi tyärr missar. Efter det följer 

28:e juni. Övriga läger som kommer är BKA Stevenage, 

EM Berlin 23-25 oktober 

rkarydsläger resulterade i att 

Inga vi kommer delta i för tillfället. Morgan 

F har publicerat en plan för 

krishantering. Uppdraget är att alla i styrelsen ska läsa igenom den och Peter kommer att 
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sprida informationen. Styrel

Försäkringsavgiften höjs från 21

c. Jujitsufederationen 

Årsmöte hölls den 28:e mars

Ny styrelse i jujitsufederationen med trolig fokus på tävling.

d. Svenska Taijutsu/Jujutsu

Se jujitsusektionen 

e. Svenska budo- och kampsportsförbundet

Årsmöte hölls den 28:e mars där styrelsen omvaldes.

f. Kampkonstförbundet 

Årsmöte hölls den 28:e mars

Krav Maga tillhör detta förbund.

g. Kendoförbundet 

Årsmöte hölls den 28:e mars

Problem att de inte visste om det fanns en styrelse

sekreterare saknades. Det löste sig med Sida Yin och Martin Ledin. Peter 

Martin Ledin är numera sekreterare i Svenska Kendoförbundet. Budget 

landslagen. 
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sprida informationen. Styrelsen tar ett PC-beslut om vidare åtgärder i detta ämne. 

Försäkringsavgiften höjs från 21-29 kr/person 2016. 

Årsmöte hölls den 28:e mars 

Ny styrelse i jujitsufederationen med trolig fokus på tävling. 

Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet 

och kampsportsförbundet distrikt 5 väst 

Årsmöte hölls den 28:e mars där styrelsen omvaldes. 

 

Årsmöte hölls den 28:e mars 

Krav Maga tillhör detta förbund. 

en 28:e mars 

Problem att de inte visste om det fanns en styrelse för kommande period

sekreterare saknades. Det löste sig med Sida Yin och Martin Ledin. Peter 

Martin Ledin är numera sekreterare i Svenska Kendoförbundet. Budget –
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vidare åtgärder i detta ämne. 

för kommande period. Kassör och 

sekreterare saknades. Det löste sig med Sida Yin och Martin Ledin. Peter var närvarande. 

– det mesta går till 
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h. Övriga 

Sisus årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomför

den 28 mars kl 10.00 på Varbergs Stadshotell. Årsstämman samarrang

Idrottsförbund. Vi registrerar 

IdrottOnline. Vi måste bokföra alla möten 

och Peter är de enda som kan 

idrottsförbund och Sisus å

i största möjliga mån. 

§ 12. Årsmöte & Motioner 

Protokoll för årsmöte saknas, konstituerande möte avklarat

§ 13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 14. Nästa möte 

 Måndag den 11:e maj klockan 17:30

§ 15. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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rsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomför

den 28 mars kl 10.00 på Varbergs Stadshotell. Årsstämman samarrangeras med Hallands 

Vi registrerar tid för Styrelsemöten på Sisu som berör klubbutvckling på 

okföra alla möten som berör klubbutveckling och 

och Peter är de enda som kan registrera lärtimmar mm. Vi bör i framtiden 

idrottsförbund och Sisus årsmöten och alla andra ovanstående förbundsmöten i mars månad

Protokoll för årsmöte saknas, konstituerande möte avklarat. 

klockan 17:30. Förslag på kommande möten är 17 aug, 19 okt, 7 dec.

Ordförande förklarade mötet avslutat. 
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rsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomfördes lördagen 

eras med Hallands 

som berör klubbutvckling på 

och liknande. Morgan 

Vi bör i framtiden delta på Hallands 

rsmöten och alla andra ovanstående förbundsmöten i mars månad 

17 aug, 19 okt, 7 dec. 
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Sekreterare 

 

   

www.shogun-halmstad.se 

Datum: 

2015-04-15 

e-mail Organisationsnr

 shogun.halmstad@gmail.com 849201-9024 

  

 

 

 Ordförande  Justerare 

Sida 

9 (9) 

nr Postgiro 

538169-4 

 


