Protokoll styrelsemöte 18 / 11 2021.
Plats; SISU möteslokal Kalmar.
Närvarande: Thomas Johansson, Mensur Kudozovic, adjungerade Stefan Wendel och Philip
Lindgren.
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Mötets öppnas av Stefan
Val av ordförande = Stefan
Val av sekreterare = Mensur
Val av justerare = Thomas och Stefan
Godkännande av dagordning = godkännes enhälligt.
Protokoll från mötet 29/8 = USopen bordlägges till kommande möte då ingen info finns än om
tävlingen att tillgå, punkt 8 så fortsätter arbetet och är en punkt igen på nästa möte,
Utbildning / kurser = ingen som gått någon kurs sedan förra mötet men är flera kurser inom
kort.
Hantering Covid – 19 = fortsätter enl FHM rekommendationer.
Medlems- och träningsavgifter = medlems fastställs på kommande årsmöte och
träningsavgifterna kommer höjas / förändras och bestäms på nästa möte.
Städning lokal = nytt städschema.
Ny lokal = är önskvärt men ingen aktuell just nu. Vi letar.
Digital signering = bordlägges till nästa möte.
Namnbyte = ej aktuellt.
Föräldragrupp = styrelsen ser inget hinder för sådan men önskar veta mer angående syfte,
bakgrund och mål.
Egna tävlingar = eget arbete för att arrangera egna tävlingar påbörjas. Arbetsgrupp bildas med
Philip som sammankallande. Han söker ledare till denna.
Ledare 2022 = arbetet ej klart men tills nästa möte förväntas det vara klart.
TeamEast Öland – avtalsbrott = styrelsen delger Thomas sin syn och sitt missnöje och kräver
en klar förbättring.
Öland allmänt = se ovan.
Trygg Säker = Thomas säger att arbetet fortskrider och Stefan kontaktat ledare i denna gruppen
men ej fått något svar. Styrelsen tycker att ett svar vore rimligt från de som arbetar i gruppen.
Ungdomsstyrelse = ingen aktuell ännu.
Tjejgrupp – traditionell taekwondo = bordlägges nästa möte.
Disciplinärenden = inga.
Krav ledare – instruktörer = bordlägges nästa möte då vi ej är klara med vad som gäller än
tränare och övriga ledare.
Träna på mer än 1 klubb = är ok så länge den aktive ej tillhör kamplaget. Tillhör man
kamplaget ska tillåtelse ske från Stefan / Memo. Inbjudna aktiva för ge särkild sparring ske
även den med Stefan / Memos godkännande. Personer från andra klubbar förväntas ej deltaga
på våra pass annat än som aktivt betalande undantag ovan skäl.
Utrustning = ring för thaiboxning ska köpas snarast möjligt.
Övriga frågor = inga.

27. Nästa styrelsemöte = innan jul.
28. Mötet avslutas = Stefan förklarar mötet avslutat.

Thomas Johansson

Stefan Wendel

