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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 Pernilla Engdahl. 

§ 4. Val av justeringsman för dagens protokoll 

 Till justeringsman valdes Linda Ednarsson. 

§ 5. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

§ 6. Godkännande av föregående mötesprotokoll från 2017-02-27 

Föregående mötesprotokoll godkändes.  
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§ 7. Shogun Halmstad 
Bokning av träningstider höstterminen 2017 och vårterminen 2018 i idrottshallar. Våra 

önskemål har gått igenom, förutom SM. Vi har fått svar, det ligger på dropboxen. Vi fick inte 

igenom SM i iaido, p.g.a. bordtennis-VM. Vi har fått lokal till Nordic Iaido Open. 16/8 är första 

träningspasset för jujitsu. Den 16/8 är det instruktörsträning. 23/8 är det terminsstart för 

eleverna. Morgan kommer att lägga ut det på hemsidan. 13/12 är sista terminstillfället. 

Graderingsdag är 9/12 för höstterminen. 16/6 är det graderingsdag, men vi har inte fått det 

godkänt ännu. Peter kollar upp detta. 

Olympic Day vill Shogun Halmstad delta i, men Olympic Day kommer inte att bli av 

kommande år. 

Ungdomsledarutbildning är för äldre elever än vad som är aktuellt för vår förening. Vi 

bevakar detta framöver. 

Fritidsbanken. Det är material som skänks i idrottsvärlden och så kan man låna därifrån. De 

kommer att starta upp i Halmstad. 

Arenahallen lånar ut bord, stolar och annat material gratis om man gör rent och lämnar 

tillbaks. Det finns t.ex. två whiteboards. 

Prinsens minne tyckte att vi skulle delta som klubb. Vi deltar inte som klubb, men kan göra 

reklam för det i klubben.  

Wing Tsun-sektionen är nu registrerad hos SB & KF. Vi har fått faktura som är betald. 

              Information ifrån sektionerna: Jujitsusektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Linda har varit på Idrottsforum. Det är en samling med föreläsningar drivet av SISU. Det 
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handlade om föräldar och påverkan, hur du får fram elitidrottare och hur man motiverar. De 

vill att man satsar brett och inte bara på tävling för att barnen även ska fortsätta efter t.ex. 

efter 12-årsåldern. Friskvårdsmodell där man kan fortsätta till pensionsåldern, samtidigt som 

man driver elitsatsning. Inom jujitsun tävlar vi inte för tillfället. Vi behöver titta igenom vår 

policy och våra dokument igen för att vara förberedda om vi vill börja tävla inom jujitsu i 

framtiden. 

b. Ekonomi 

Ekonomin är bra.  

c. Kommande verksamhet 

Graderingsdag lördagen den 17 juni kl. 10-16. Klubben står för fika för barnen. 

Sjukhusläraren Agneta Eklund frågar oss vad det kostar att låna oss som klubb till deras 

personal för att vi på något sätt ska visa upp vår sport. Det blir på dagtid i januari 2018. Vi 

diskuterade olika förslag. 

Grilleftermiddag för tränande barn söndagen den 25 juni på Östra stranden kl. 14. Sista 

datum att anmäla sig till detta 21 juni. Peter, Stefan, Linda, Morgan och eventuellt Jonas 

kommer som instruktörer. Lappar med reklam för vår träning delas ut till de som frågar efter 

träningen och ta med 3-4 lappar för att dela ut till kompisar. Vi anmäler vår (allmänna 

sammankomst) aktivitet till Polisen. 

Reklam för träningen delas ut på Prinsens minne den 12 augusti. (Start vid Alevallen). 

Medlemmarna i styrelsen samlas vid Alevallen och delar ut reklam i olika närliggande 

områden. 

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

Peter har varit på öppet landslagsläger i Sölvesborg och MSR läger hos Momiyama. Peter, 

Stefan, Timo och Martin har tävlat på SM 2017, dock inga medaljer, men det gick bra i lag 

trots allt. Timo klarade sin 1KYU gradering. På Falkenbergslägret 3 och 4 juni deltog Peter och 

Stefan.  

b. Ekonomi 

Ekonomin är ok. 

c. Kommande verksamhet 

Tameshigiri och grillning för Iaidotränande. 21/7 rullas mattor och 22/7 hugger och grillar vi, 

reserv 28/7 och 29/7. 

Terminsstart höstterminen 20/8.  

DM iaido lördag 27/1 2018. Sayonaraparty på kvällen efter DM. 18 och 19 november är det 

eventuellt Riksläger i Halmstad. Lokal finns bokad. 

§ 9. Information ifrån sektionerna: Wing Tsun sektionen 

a. Genomförd verksamhet 

Terminen pågår. Vi har varit på ett läger i Lund. 

b. Ekonomi 

Ekonomin är bra. Vi funderar på att köpa in mittsar. 

c. Kommande verksamhet 

Ingen info.  

§ 10. Information angående övriga organisationer 
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a. Shogun Sverige info (Peter) 

Vi kommer att hålla i ett instruktörsläger den 7/10 kl. 9-16 för jujitsu.  

b. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet (Morgan) 

Vi kan söka pengar för utvecklingsprojekt och kompetenshöjande för föreningen. Morgan 

kollar budget för att söka till kompetenshöjande projekt. 

c. Jujitsufederationen (Linda) 

Ingen info.  

d. Svenska Taijutsu/Jujutsu Förbundet (Stefan) 

Ingen info.  

e. Svenska budo- och kampsportsförbundet distrikt 5 väst (Stefan) 

Vi kan göra en bidragsansökan t.ex. inför DM i iaido (max 5000kr). Stefan kollar upp detta. 

Man kan få bidrag till träningsläger (max 5000kr) som vi också kan ansöka om framöver. Vi 

skulle kunna söka för Rikslägret och DM. Stefan kollar upp detta. Vi kan också göra 

materialinköp och söka bidrag. Stefan kollar upp om vi kan söka bidrag för inköp av mittsar. 

f. Kampkonstförbundet (Morgan) 

Ingen info.  

g. Kendoförbundet (Peter) 

Ingen info.  

h. RF, SISU och Hallands idrottsförbund (Peter) 

Se tidigare! Stefan skickar ut vad som ska göras och hur man rapporterar vaccination mot 

doping. 
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§ 11. Årsmöte & Motioner 

Ingen info.  

§ 12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 13. Nästa möte 

Nästa möte hålls måndagen den 20:e augusti kl.17.30. 

§ 14. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Sekreterare  Ordförande  Justerare 

 


