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Styrelsemötesprotokoll 

Plats: Hästskovägen, Åled 

Tid: 18.00-21.00 

Deltagare: 

 Peter Höglund Ordförande  Stefan Eliasson    Ledamot  

 Morgan Engdahl Kassör  Beatrix Uvenfeldt      Ledamot   

 Pernilla Engdahl Sekreterare     

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av mötesordförande 

 Till ordförande för mötet valdes Peter Höglund. 

§ 3. Val av mötessekreterare – Annan än ordinarie 

 Till sekreterare för mötet valdes Pernilla Engdahl. 

§ 4. Val av justeringsman för dagens protokoll 

 Till justeringsman valdes Stefan Eliasson. 

§ 5. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

§ 6. Godkännande av föregående mötesprotokoll från 2015-04-06 

Föregående mötesprotokoll godkändes 
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§ 7. Shogun Halmstad 
Karaten ville ha sin nya matta i C2 utan den gamla mattan underst. Shogun Halmstad 

motsatte sig denna tunna matta p.g.a. skaderisk, 2 cm är för tunt. Det blir nu att den gamla 

4cm mattan ska ligga under den nya, efter diskussion mellan de olika föreningarna och 

arenachefen. 

Önskemål om Freddies ökade öppettider. Freddies har 50 personer som miniminivå för att 

hålla öppet. Vi har uttalat oss om detta då det inte alltid går att få ihop så många deltagare. 

Det har blivit lyssnat på och vi får se hur utfallet blir.  

Vi behöver en lathund för hur förrådet ska skötas. Vi behöver göra ett dokument där det står 

hur man ska gå till väga. Stefan gör en punktlista. Inventeringslista till förrådet  – vad är vems 

ex. nya mediummittsar för enbart barn Shogun Halmstad, krokar m.m. Regel- och 

skötselanvisning på förrådet, hur man låser och vem som ansvarar för att ha låst. Nycklar och 

tagglista till förrådet. Filen ligger i dropboxen för kontroll under nyckelansvariga. 

Vaccinera klubben mot doping. Stefan har gjort alla steg utom sista steget. Vi gör om allt och 

även sista steget. Instruktörerna ska också genomföra vaccinera mot doping. Vi behöver en 

liggare med alla namnen, så alla kan ha genomfört inom en månad, klart i september och alla 

rapporterar till Stefan.  

Namnbyte på föreningen. Sedan 1986 heter vi Shogun jujitsu Halmstad, vilket kvarstår 

juridiskt. I dagligt tal kallas vi från och med nu Shogun Halmstad.   

Inköp av material enligt utrustningslistan påbörjat, se bilaga.  
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§ 8. Information ifrån sektionerna: Jujitsusektionen 
a. Genomförd verksamhet 

Vi har köpt en gatupratare. Olympic Day genomförd två dagar, vilket vi fick bidrag för. 

Gradering genomförd. Nästan alla klarade sin test. Unnaryds 20-årsjubileum genomfört . 

b. Ekonomi 

Vi har en god ekonomi i dagsläget.  

c. Kommande verksamhet 

Kursstart onsdag den 12 augusti 2015. Reklam för detta finns på hemsidan.  

Tjejkurs ska genomföras två till tre tillfällen under hösten. Ansvarig: Morgan Engdahl.  

Monica Lindberg har avsagt sig att genomföra sin planerade kvinnokurs den 11 oktober 2015. 

I samband med detta har Morgan Engdahl meddelat Teknik och Fritid att lokal för Jujitsu 

bokas enbart av Peter Höglund, Morgan Engdahl och Ulf Gustafsson.  

SISU kör två kurser ADM två kurser. Peter har anmält sig till detta. Pernilla och ev. Beatrix 

kommer att anmäla sig till SISU:s Idrottens föreningslära – grund 14 oktober. Stefan och 

Morgan anmäler sig till SISU:s Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar 14-15 

november.  

16 augusti läger inställt. 11 oktober föreslås två timmar instruktörsutbildning. Vi går ut med 

info. i kalendern.  

Förslagslista på ansvarsområden inför terminsstart påbörjad. Nytt barnkompendie finns men 

förordet är ännu ej fastställt. Graderingsprotokoll justeras av Morgan till 4 deltagare och 

större kommentarsfält. Två instruktörspärmar ska beställas från förbundet. Morgan fixar en 

medlemslista på anhöriga som ska delas ut till alla barninstruktörer. 
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Den gula lappen, betalningsavin, delas ut redan första träningstillfället för terminen. Ulf har 

haft mallen. Peter meddelar honom.  

Finns det något intresse för Distriktsinstruktörsutbildning i Shogunförbundet? 

Stadgarna behöver arbetas igenom. Peter, Morgan och Ulf behöver ett arbetsmöte 

förslagsvis fredag-söndag 4-6 december. Till dess ska förberedelser vara klara. Sen ska 

styrelsen avsluta förslaget för årsmötet.  

Skapa enhetliga mallar:  Agenda, protokoll, infoblad. Peter tittar igenom det.  

Morgan bokar Regnbågsdag/gradering 12 december kl. 10-12, 13-17 

Facebookgruppen är numera öppen för allmän beskådan för att vi ska synas bättre.  

§ 9. Information ifrån sektionerna: Krav Maga sektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Ingen information 

b. Ekonomi 

Ingen information 

c. Kommande verksamhet 

Ingen information 

§ 10. Information ifrån sektionerna: Iaidosektionen 

a. Genomförd verksamhet 

SM i Iaido genomfört. Resultat två bronsmedaljer i shodanklassen. Martin Ledin klarade 

Sandangraderingen. Morgan Engdahl klarade Nidangraderingen. Tameshigiri/Grillkväll 

genomförd hemma hos Martin. 
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b. Ekonomi 

Se jujitsusektionen 

c. Kommande verksamhet 

Riksläger i Kalmar 21-22 november. 

Graderingsdag 13 december. 

DM Iaido 23 januari 2016. Martin är ansvarig.  

§ 11. Information angående övriga organisationer 

a. Shogun Sverige info 

Förbundslägret 16/8 inställt.  

Instruktörsutbildning genomförd två nya klubbinstruktörer godkända; Morgan Engdahl och 

Jonas Mattson-Frost. Tre till väntar på rätt grad för att bli utnämnda.  

b. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet 

Ingen info. p.g.a. semester.  

c. Jujitsufederationen 

Ingen info. p.g.a. semester.  

d. Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet 

Ingen info. p.g.a. semester. 

e. Svenska budo- och kampsportsförbundet distrikt 5 väst 

Ingen info  

f. Kampkonstförbundet 

Ingen info.  
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g. Kendoförbundet 

Styrelsen jobbar med EM i jodo. Landslagsläger jodo 22-23 augusti samt 

funktionärsutbildning.  

h. Övriga 

Ingen info 

§ 12. Årsmöte & Motioner 

Protokollet finns i dropboxen, behöver skrivas ut och skrivas under.  

§ 13. Övriga frågor 

 

§ 14. Nästa möte 

 19 oktober och 7 december. 17.30  

§ 15. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


