PROTOKOLL FS 02/18
fört vid styrelsemöte 2018-03-09
Quality Hotel Globen
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Javier Escalante
Jane Schörling

Adjungerad

Sarah Wennerström

Förbundsstyrelsen

§ 23 Mötets öppnande och val av justerare
§ 24 Fastställande av dagordning
§ 25 Föregående Protokoll FS08/17
§ 26 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
§ 27 Rapporter
§ 28 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
§ 29 Sammansättning Kyokushin-kommittén
§ 30 Förbundsstämman
§ 31 Övriga frågor
§ 32 Nästa möte
§ 33 Mötets avslutande

§ 23 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

§ 24 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

§ 25 Föregående Protokoll FS01/18
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/18. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§ 26 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 27 Rapporter
1. Michael Bergman rapporterade
a) från utbildningen i nya dataskyddsförordningen GDPR som han deltog på tillsammans med
Sarah Wennerström

2. Javier Escalante rapporterade
a) från Salzburg Open där Anna-Johanna Nilsson tog ett brons i Kumite. Styrelsen gratulerar!

3. Jadranka Plese rapporterade
a) från arbetet med Idrottslyftet där 138 ansökningar från 63 föreningar har kommit in, på
nästan 3 miljoner kr, avseende de 2 miljoner kr som finns att dela ut.

§ 28 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin där rapporten är oförändrad. Styrelsen gick
också igenom den föreslagna budgeten som kommer presenteras på till stämman.

§ 29 Sammansättning Kyokushinkommittén
Michael Bergman föredrog Kyokushinkommitténs förslag på ny ledamot.
Styrelsen fastställer valet och välkomnar Michel Laporte Godorn till verksamheten.

§ 30 Förbundsstämman
Styrelsen diskuterade stämman och planering av denna samt justerade
förslaget på verksamhetsplan.

§ 31 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade verksamhetsfrågor.
Bl.a. diskuterades arbetet med internationell jämställdhetsplan, stöd till utbildning
av fler aktivitetsledare, projektstyrning och parakarate.

§ 32 Nästa möte
Datum bestäms senare.

§ 33 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Justerare

Jadranka Plese

Mötesordförande

Urban Andersson

