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Protokoll
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2021-04-10
Kl. 17:00 – 18:00
Digitalt möte via Teams

Närvarande:
Jerzy Tomaszewski (JT), ordförande
Jakob Beltowski (JB), ledamot
Burak Camursoy (BC), kassör
Mario D'Alessandro (MD), ledamot
Joakim Haak (JH), suppleant
Ole Skarin (OS), sekreterare
Gunnar Strand (GS), suppleant

Adjungerade:
Nicola D'Alessandro (ND), hedersordförande

2021/04/93 – Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat och överlät åt v. Ordföranden att
genomföra mötet

2021/04/94 – Godkännande av agenda och val av två justeringspersoner
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna agendan och välja Jerzy
Tomaszevski och Burak Camursoy till justeringspersoner

2021/04/95 – Föregående mötes protokoll – bilaga 1
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet från den 28 mars
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2021/04/96 –Årsmötet den 25 april kl 17 – Bilaga 2 och 3
Styrelsen beslutade vid tidigare styrelsemöte att årsmötet genomförs digitalt
genom Teams den 25 april kl 17:00 och att handlingar till mötet anslås på
hemsidan senast 14 dagar dessförinnan, 11 april.
Kallelse till Årsmötet skickades ut via mail den 29 mars 2021 till samtliga SBKmedlemmar som är registrerade på IdrottOnline samt har anslagits på
klubbens hemsida samt i Dojo. Vid anmälningstidens utgång den 9 april kl
12:00 hade 9 personer anmält sig.
Till dagens styrelsemöte biläggs styrelsens motioner som styrelsen föreslår
behandlas på årsmötet 2021 samt två motioner som inkommit inom stipulerad
tid (kl. 12:00 den 9 april). Den slutliga versionen av SBKs
verksamhetsberättelse för 2020 har tidigare sänts separat.
Styrelsen har att ta ställning till godkännande av verksamhetsberättelsen för
2020 samt vilket beslut styrelsen rekommenderar Årsmötet att ta vad gäller
de två motioner som inkommit från Armand Ramaekers.
Styrelsen beslutar att godkänna den bilagda verksamhetsberättelsen för 2020
samt att rekommendera årsmötet att avslå de två motioner som lämnats av
Armand Ramaekers.

2021/04/97 – Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte avhålls digitalt den 25 april kl 16:00
Joakim skickar inbjudan om deltagande via Teams.
2021/04/98 – Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Justeras

----------------------------------------

----------------------------------------------

Jerzy Tomaszewski

Burak Camursoy

