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Styrelsemötesprotokoll 

Plats: Hästskovägen, Åled 

Tid: 18.00-20.00 

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 2015-08-06 

Föregående mötesprotokoll godkändes 
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§ 7. Shogun Halmstad 
Ny sektion, Wing Tsun i Shogun Halmstad är godkänd, startar officiellt from idag den 19/10. 

Morgan förändrar dokumentationen för detta ändamål. Peter gör ansökan hos 

kampsportsförbundet. 

Peter har den 7 oktober IdrottOnline - Adm Grund hos SISU i Halmstad (kostnad 500 kr). 

Denna kommer att följas upp med en fortsättningskurs den 11 nov IdrottOnline - Adm forts 

(kostnad 500 kr). Från 2016 kommer vi att använd IdrottenOnline som grund för vår 

medlemshantering vilket kräver att alla medlemmar registreras på rätt sätt senast den 31/12 

av Morgan, Stefan och Peter. Vi har även tittat på Fortnox som ersättare till Visma, 

utvärdering pågår, lutar dock till att vi är kvar med Visma-förening som är betald till och med 

0kt-2016. Peter och Morgan ska även redovisa hur det bidrag vi fick under 2015 använts 

senast den 3/1 2016. 

Pernilla och Beatrix har varit på kurs i Katrineberg - idrottens föreningslära grund. Kursen för 

SISU:s Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar genomfördes aldrig av Morgan 

och Stefan pga en allt för hög kursavgift. 

Lördagen den 5/12 ska Peter, Morgan och Ulf Gustavsson gå igenom och revidera 

föreningens dokument som bland annat berör stadgar och policys. Detta görs på Quality 

Hotell på Eurostop under en heldag 10-17 inkl. lunch. Pernilla kollar upp kostnaden och bokar 

lokal samt om det finns möjlighet för ekonomiskt stöd till detta arrangemang. Dokumenten 

ska fastställas på kommande möte den 7/12 vilket innebär att alla ska vara pålästa i gällande 

dokumentation som hittas på webbsidan. 

En kollektion av kläder och väskor är beställda med den nya loggan hos Barekosport. Klubben 

står för kostnaden för trycken till iaido- och jujitsusektionen vilken uppgår till ca.9000kr, för 

att på så vis subventionera priset. Den enskilde medlemmen betalar endast för artikeln. En 
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webbshop ligger på Barekosports webbsida och medlemmen kan själv beställa därifrån. En 

länk till webbshopen kommer att hittas på Shogun Halmstads webbsida. 

Stefan deltog på Arenamötet den 15:e september där det bland annat diskuterades om 

bokningsläget. På grund av bokningar som många vill ha och i en del fall inte avbokas då de 

inte utnyttjas kommer kontrollen att utökas. Misskötsel av bokade tider kommer att 

bestraffas ekonomiskt av Halmstad Arena. Våra rollups har blivit nedmonterade och ligger i 

förrådet. Dessa skall ersättas av en tvskärm på väggen intill receptionen.  

Pernilla har bokat julbord för styrelse och instruktörer på Wild West söndagen den 6: 

december. Shogun Halmstad står för kostnaden till ovan nämnda, anhöriga som följer med 

står för sina egna kostnader. 

Vi behöver fortfarande 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. Detta 

ska vara klart den 30:e november, ansvarig är Stefan Eliasson. 

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. Denna punkt kvarstår sedan förra mötet då allt ännu inte är klart. 

Punkten för SB &KFs krishantering läggs på is tillsvidare. 

Vid eventuellt byte av styrelse och/eller annan orsak till att större delen av den nuvarande 

styrelsen inte längre är tillgänglig för information kan allt av värde för föreningens fortlevnad 

hittas i dropbox. 
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KMs har önskat en fullmakt från styrelsen att registrera ett eget plusgirokonto. Styrelsen har 

avslagit denna begäran och hänvisar till att ett sådant konto redan finns i föreningen. Peter 

informerar Tobias Sandberg till vårt beslut. 

§ 8. Information ifrån sektionerna: Jujitsusektionen 
a. Genomförd verksamhet 

Terminen har startat med ett stort medlemsantal på barn- och ungdomsträningen. 

Vuxengruppen behöver bli större. Vi har även genomfört en instruktörsutbildning söndagen 

den 11:e oktober. Den planerade kvinnokursen har uppskjutits tillsvidare. Den kommer 

troligen hållas efter årsskiftet. 

b. Ekonomi 

Vi har en god ekonomi i dagsläget.  

c. Kommande verksamhet 

Ett eventuellt samkväm flyttas till våren/sommaren 2016. Ett instruktörsläger som skulle 

arrangerats av Shogun förbundet har blivit flyttat. Troligtvis blir detta av i 

november/december.   

Graderingsdagen är bokad och kommer att hållas den 13/12 kl.11-13 och 13-16. 

§ 9. Information ifrån sektionerna: Krav Maga sektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Ingen information 

b. Ekonomi 

Ingen information 



   

www.shogun-halmstad.se 

 

 Datum: Sida 

 2015-10-19 5 (7) 

 

Shogun Jujitsu Halmstad 

Adress  Telefon e-mail Organisationsnr Postgiro 

Klackens Östergränd 17    035-220128 shogun.halmstad@gmail.com 849201-9024 538169-4 

302 62 HALMSTAD     0708-179644  

 

Ansluten till följande förbund: 

 
Förbundet Shogun Sverige 

 
  

 

p
ro

to
ko

llM
al

lK
ö

rm
ed

D
en

n
a 

c. Kommande verksamhet 

Ett knivseminarium kommer äga rum 31/10 med instruktör utifrån  

Jonas kommer hålla ett KM-pass för en klass på Sannarp. 

Vi skulle vilja att det lämnades in en begäran/förfrågan om att det kom upp slag/sparksäckar 

i boxningshallen, detta på kommunens bekostnad. 

Vi utbildar 4 st nya instruktörer. Det är steg 1 i instruktörs utbildning som hålls i Malmö. Den 

kommer vara klar i december. 

§ 10. Information ifrån sektionerna: Iaidosektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Terminen har startat med bra uppslutning. Vi är numera tio medlemmar i sektionen. Stefan 

och Zairan Tang har varit på träningsläger i Falkenberg. 

b. Ekonomi 

Se jujitsusektionen 

c. Kommande verksamhet 

Riksläger i Kalmar 21-22 november. Reseersättning kommer att utbetalas mot begäran och 

korrekt ifyllda handlingar. 

Ett samkväm kommer att hållas i sommar i samband med Tameshigiri. Datum för detta 

bestäms längre fram. 

SM 2016 kommer att hållas i Stockholm. Som det ser ut nu kommer endast tre från Shogun 

Halmstad att deltaga. 

§ 11. Information ifrån sektionerna: Wing Tsun sektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Ingen information 
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b. Ekonomi 

Ingen information 

c. Kommande verksamhet 

Ingen information 

§ 12. Information angående övriga organisationer 

a. Shogun Sverige info 

Förbundslägret som skulle arrangerats i oktober kommer troligen hållas i 

november/december. Årsmötet kommer att hållas i januari/februari mer exakt datum 

kommer att annonseras längre fram.  

b. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet 

Årsmöte den 19/3 2016  

c. Jujitsufederationen 

Årsmöte den 19/3 2016 

d. Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet 

Ingen info. 

e. Svenska budo- och kampsportsförbundet distrikt 5 väst 

Ingen info.  

f. Kampkonstförbundet 

Ingen info.  

g. Kendoförbundet 

EM i jodo i Falkenberg, mycket bra arrangemang och ett bra svenskt resultat.  
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h. Övriga 

Årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland genomförs lördagen den 28 

mars kl 10.00 på Varbergs Stadshotell. Vi bör bevaka denna årsstämma. SISU håller en 

ungdomsutbildning i vinter, unga ledare. Bea tänker anmäla sig till detta. Denna kurs ska 

bevakas för Emma o Loke. Bea håller koll på denna kurs. 

§ 13. Årsmöte & Motioner 

Årsmöte 2016 bestäms till onsdagen den 16/3 kl.19.00-19.30. Pernilla skickar agendan på 

Facebook när det börjar närma sig detta möte. Alla motioner och en årsberättelse ska lämnas 

in senast den 15:e december 2015. Pernilla skriver årsberättelsen och skickar den till Niclas 

Frisell på Shogun Förbundet. 

§ 14. Övriga frågor 

Alla styrelsemedlemmar kollar om det finns möjlighet för uppkoppling via Skype. Peter och 

Morgan kollar eventuella bidrag som vi kan använda oss av. 

§ 15. Nästa möte 

 Den 7:e december. 17.30  

§ 16. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


