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Styrelsemötesprotokoll 

Plats: Hästskovägen, Åled 

Tid: 18.00-20.00 

Deltagare: 

 Peter Höglund Ordförande  Stefan Eliasson    Ledamot  

 Morgan Engdahl Kassör  Linda Ednarsson     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 Morgan 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 2016-03-28 

Föregående mötesprotokoll ej tillgängligt 
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§ 7. Shogun Halmstad 
Bokningen lokaltider godkända 2016-08-17 – 2017-06-14 

Morgan har återigen varit i kontakt med Intersport och frågat vad som händer angående våra 

tryckta artiklar, ingen information tillgänglig mer än att Intersport skulle ta tag i det.  

Vi har framfört klagomål på luftkvalitén i Halmstad Arena och att ventilationen är obefintlig. 

Vi hoppas på att detta åtgärdas omgående. Uppföljningen krävs och vi kollar om detta 

förbättras inom kort.   

Morgan och Stefan kollar om det finns någon utbildning/ledarutveckling inom självförsvar 

som inte berör tekniker utan mer ”vad händer runtomkring”.  

30-års jubileum. Vi har kontaktat instruktörer som visat intresse för att undervisa i Jujitsu, 

Iaido och Wing Tsun vid detta tillfälle. Peter kollar så att vi kan boka C1 eller B1 under 

lördagen den 15:e oktober och håller kontakten med Benny Dahlqvist och Jesper Waldeståhl. 

Morgan sköter kontakten med Jesper Bayer. Morgan har till uppgift att frambringa någon 

form av flyer/poster. Facebookgrupper samt Facebookannonser diskuteras som alternativ till 

annonsering. Vi har för avsikt att ha en låg deltagaravgift ca.50kr. Någon form av 

kvällsaktivitet kommer att ordnas. Vi siktar på att ha detta på Verona.   

Vi har en fått en inbjudan att deltaga på Halmstad innebandys hälsomässa med en monter. 

Detta kan vara ett bra tillfälle att göra reklam för kommande jubileum och ragga deltagare. 

Anmälan ska vara inne senast den 10 september.  

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

Stefan Eliasson har genomfört SB & KF tränarutbildning steg 1 i Göteborg.  
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Ett mycket lyckat Olympic Day är genomförd under två dagar. Vi hade ca.220 barn och 

ungdomar som provade på Shogun Jujitsu. Vi hade sex instruktörer och hjälpinstruktörer som 

ställde upp under dessa dagar. 

Morgan och Stefan har genomfört en kort pilotkurs för kvinnor, tre timmar. Sex personer 

deltog i olika åldrar. Responsen har varit god. Förhoppningsvis kommer det fler tillfällen där 

denna kurs blir genomförd. Någon form av lathund/kompendie är tänkt att skapas för detta 

ändamål. 

b. Ekonomi 

Vi har blivit felfakturerade av Arenan genom en bokning i C6 som vi aldrig har begärt eller 

utnyttjat. Ekonomiavdelningen kommer att göra en utbetalning för att rätta till detta enligt 

Annelie Lydén-Bengtsson. För övrigt är ekonomin god. Ekonomin för DM ska avslutas. Martin 

Ledin måste hämta in alla reseräkningar från deltagande senseier. 

c. Kommande verksamhet 

Linda Jönsson har kontaktat klubben och frågat om vi har möjlighet att offerera och 

genomföra en självförsvarsutbildning för personal inom äldrevården, totalt ca.150 personer 

under sex tillfällen ca.25 personer åt gången under 1-2 timmar. Kursen kommer att behöva 

hållas under dagtid för att kunna genomföras. Peter har offererat kommunen 100 kr per 

deltagare. Vi inväntar någon form av respons. Vi bör vara minst två instruktörer vid varje 

tillfälle.  

Höstterminen drar igång med instruktörsträff den 17:e augusti kl.18:00. Eleverna startar 

onsdagen den 24:e augusti. Morgan beställer A5-flyers som instruktörer och 

styrelsemedlemmar delar ut i postlådor. Facebookannons bör användas även till detta. 

Stefan undersöker hur och vad beträffande FB-annons. 
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Graderingsdagen kommer att hållas i Halmstad Arena, hall C2 lördagen den 11:e juni kl.10-12 

för barn och kl.13-16 för vuxna. 

§ 9. Information ifrån sektionerna: iaidosektionen 

a. Genomförd verksamhet 

SM är genomförd i Stockholm med tre av Shoguns deltagare och ett tvåmannalag. Inga 

medaljer erhållna av Shogun Halmstad. 

b. Ekonomi 

Ekonomin är ok. 

c. Kommande verksamhet 

Falkenbergs sommarläger kommer att hålls även i år underledning av Sensei Momiyama den 

18-19:e juni.  

Tameshigiri kommer att genomföras under sommaren. Tid för detta är ej ännu fastställd. 

Gradering för våra kyu-graderade kommer att hållas den 12:e juni. 

Riksläger kommer att hållas den 3-4:e december i Halmstad. Shogun Halmstad står som värd. 

Dangraderingar kommer att erbjudas. 

NIO kommer att hållas i Norge under 2017 

NIO 2018 kommer att hållas i Halmstad och arrangeras av Shogun Halmstad. 

Halmstad kommer eventuellt att arrangera SM 2017 tillsammans med Raili Salminen. 

Avsikten är att detta ska hållas under tre dagar med seminarium, tävlingar och graderingar. 

§ 10. Information ifrån sektionerna: Wing Tsunsektionen 
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a. Genomförd verksamhet 

Träning genomförd. 

b. Ekonomi 

Ekonomin är ok. 

c. Kommande verksamhet 

Graderingar lördagen den 28:e maj i Lund.  

§ 11. Information angående övriga organisationer 

a. Shogun Sverige info 

Instruktörsläger i Halmstad den söndagen den 16:e oktober. Information om det planerade 

sommarlägret saknas. 

b. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet 

Ingen info. 

c. Jujitsufederationen 

Vi saknar federationens revisionsberättelse. Peter kollar med Jesper Kedjevåg.  

d. Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet 

Det årliga Markarydslägret är genomfört samt kongress. 

e. Svenska budo- och kampsportsförbundet distrikt 5 väst 

Distrikt väst har skickat ut att klubbarna kan söka om eventbidrag. Vi skulle vilja söka ett 

retroaktivt eventbidrag för iaido DM 2016  

f. Kampkonstförbundet 

Ingen info.  
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g. Kendoförbundet 

Jodo-SM och iaido-SM är genomfört av Kendoförbundet.  

h. RF, SISU och Hallands idrottsförbund. 

Styrelsen tittar igenom anvisningar för barn- och ungdomsidrott utgiven av RF för att kolla att 

våra dokument stämmer överens med dessa direktiv. 

§ 12. Årsmöte & Motioner 

Ingen info.  

§ 13. Övriga frågor 

- 

§ 14. Nästa möte 

 Kommer att hållas 22:a augusti kl.17:30 i Åled. 

§ 15. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


