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Dagordning styrelsemöte Skype 2013-06-09 19.00-21.00 

Kallade 

Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Magnus Segerberg, Linda Weinitz, Karin Edenius, 
Madleine Krokstäde. 

Suppleanter: Andreas Bengtsson, Jonas Jensen. 

Anmält frånvaro  

- 

 Agenda  

1.  Mötets öppnande  

2.  Formalia  

.a  Val av mötesordförande. (Håkan Ozan.) 

.b  Val av sekreterare. (Magnus Segerberg.) 

.c  Val av justerare. //Björn Rhodin 

.d  Genomgång av dagordningen, övriga frågor.  

3.  Uppföljningspunkter  

4.  Beslutspunkter  

.a  Överklagan SM. (Håkan, bilaga 1) 

//Nekas, en officiell överklagan ska enligt reglerna lämnas in senast 30 minuter 
efter match till tävlingsjuryn. 

.b  Motion om ändring av SM-kraven LC. (Håkan, bilaga 2) 

//LC kraven höjs till fem matcher, varav två inom året, fullkontakt höjs till fem 
matcher,varav två matcher inom året. 

Endast matcher inom Wako är godkända. 

Majoriteten av styrelsen godkänner detta. 

 

.c  Motion om förbundskaptensrollen FC. (Håkan, bilaga 3) 

//Då styrelsen inte kan se någon särbehandling så avslås motionen, dessutom så 
utlystes tjänsten som förbundskapen senast våren 2012. 

.d  Fullkontakt på matta. (Håkan) 
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 //Förslag nekas. 

5.  Informations- och diskussionspunkter  

.a  Instruktörsutbildning - uppdatering. (Björn) 

//Utbildning planeras i juni, sedan i augusti. 

.b  Landslagsstatus. (Magnus) 

//Uttagning har skett på Bosön, pga visst manfall så kommer Hayes att ha ett 
uppsamlingsheat, vissa är dock klara för VM. 

.c  Graderingsutveckling – status. (Björn) 

//Utvecklingstrappan är snart färdig. 

.d  Rekrytering av Tävlingsansvarig. (Björn) 

//Förslag på att bilda en tävlingskommité, kollar vilka personer som kan tankas 
vara intresserade. 

.e  Rekrytering av Teknikansvarig. (Karin) 

//Nuvarande teknikansvarig har haft mycket att göra och avser sig att avsluta sitt 
uppdrag. Utlysa tjänsten. 

.f  Folksams elitidrottsförsäkring. (Magnus) 

//Magnus drar snabbt kring elitförsäkringen. 

.g  Sponsorkandidat. (Björn) 

 //Har ev en sponsor på flyg på gång. 

6.  Övriga frågor  

//Wako World Cup, hur säkerhetsställer vi ett bra arrangemang? 

Håkan är med i styrgruppen. 

7.  Nästa möte.  

//7 juli 19.00 på Skype 

 //17 augusti i Stockholm kl 13.00 

8.  Mötets avslutande.  

//Håkan avslutade mötet kl 21:15 

 

Bilagor 

1.                -beslut Stockholm Kickboxning 
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2.                          -kraven LC-KL 

3.                      aptensrollen FC 

 

 

 


