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Protokoll
för
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2021-01-17
Kl. 13:00- 13.45
Virtuellt möte via Teams
Närvarande via Teams:
Jerzy Tomaszewski (JT), ordförande
Jakob Beltowski (JB), ledamot
Burak Camursoy (BC), kassör
Mario D'Alessandro (MD), ledamot
Ole Skarin (OS), sekreterare
Joakim Haak (JH), suppleant
Gunnar Strand (GS), suppleant
Frånvarande:

Nicola D'Alessandro (ND), adjungerad hedersordförande

2021/01/51 – Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat

2021/01/52 – Godkännande av agenda
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna agendan

2021/01/53 – Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet från den 29 november.
Protokollet publiceras på SBK:s hemsida efter godkännande.

2

INFORMATION
2021/01/54 – VT 21 – träning och Covid19-estämmelser
I tidigare styrelsemöte diskuterades och beslutades, att inför VT 2021 så
skall styrelsen ta beslut om inställd träning och att det vid nedstängning
skall motiveras varför en viss sektions utövare kan fortsätta sina aktiviteter
såsom ingen kroppskontakt, litet antal utövare, tränare som ej tillhör någon
riskgrupp. Om hela SBKs verksamhet skall ställas in tar styrelsen sådant
beslut. Den enskilde sektionsledaren skall till styrelsen anföra skäl till
fortsatt aktivitet vid ansträngt Covid-19-läge.
Med stöd av den av riksdagen beslutna pandemilagen har regeringen
beslutat om en s.k ”begränsningsförordning” som är rättsligt bindande from
10 januari. Nuvarande regler gäller tom 24 januari och innebär bl.a att
idrottsanläggningar stängs. Sigtuna kommun har beslutat att avboka alla
lokalbokningar.
Styrelsen beslutar att godkänna ordförandens beslut att ingen idrottslig
aktivitet genomförs inom ramen för föreningens verksamhet intill det att
statliga och kommunala myndigheterna utfärdar nya rekommendationer.
Styrelsens förhandsbesked är att ny information kommer att ges av Sigtuna
kommun den 19 januari.
2021/01/55 – Träningstider
Träningstiderna som tidigare redovisats, är bokade hos kommunen. Byte av
föreslagna tider mellan Aikido och Taekwondo kommer att ske

2021/01/56 – Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret
Från 1 januari 2020 är SBK ålagda av RF att begära utdrag från
belastningsregistret (begränsat registerutdrag) på de personer som är
ledare eller har uppdrag där de (över 15 år) som har kontinuerlig eller direkt
kontakt med barn i SBK. Som barn räknas personer som är under 18
år. Allt enligt RFs stadgar.
Utdraget skall uppvisas för klubbens ordförande. Till dags dato har samtliga
personer förutom en, uppvisad sådant utdrag.

2021/01/57 – Distriktstillhörighet SBK
Styrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet den 29 november 2020 att
SBK betalar distriktsavgiften till Upplandsdistriktet och därmed räknas som
klubb inom Uppland som anges i RF:s stadgar.
Sekreteraren kontaktar Upplandsdistriktet för att se till att faktura skickas.
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2021/01/58 – Försäkring av aktiva idrottsutövare i SBK
Tidigare (25 oktober 2020 och 29 november) har frågan bordlagts för vidare
utredning och delegerats till sekreteraren och ordföranden. Försäkring är
genom ordförandens försorg tecknad med Folksam så att samtliga aktiva
idrottsutövare i SBK är numer försäkrade. Kassören har betalt premien
(3.190 kr) före 31 december 2020 och försäkringen gäller från och med den
1 januari.

2021/01/59 – Sektionernas status och inskrivning i SBK
TSG och Aikidos officiella ställning i klubben och i idrottssverige måste
regleras. Ordföranden har undersökt vad som skall till för att vi som klubb
står enade utåt men har tydliga sektioner som följer de regler beträffande
tävlingar, gradering mm som respektive specialförbund utfärdar.
Svenska Budo och Kampsportförbundet under RF, samlar vad som
uppfattas som ”udda” kampsporter (Allstyle, Kempo m.fl) i Svenska
Kampsportsförbundet. Det vore bra att därför registrera TSG i Svenska
Kampsportsförbundet genom att Sigtuna Budoklubb skickar ansökan på av
RF tillhandahållna blanketter. För att SB&K skall kunna registrera TSG som
idrott i sitt register fordras att beslut om detta tas på deras årsstämma.
SB&K utfärdar därefter tävlingskort till de medlemmar som behöver sådant
för internationella evenemang. Medlemmarna blir då också försäkrade i
SB&K.
För Aikido fungerar det i princip på samma sätt: Sigtuna Budoklubb skickar
ansökan på av RF tillhandahållna blanketter för medlemskap i SB&K. Aikido
Förbundet godkänner därefter MIkael Sjögren som shidoin (den som kan
gradera sektions medlemmar). Mikael var tidigare shidoin i sin förra klubb
(Nacka).
Man ska vara också medveten om , att vi (SBK) kommer att behöva
administrera avgifter, som TSG och Aikido ska generera och betala genom
att vi som klubb bli samtidigt medlemmar i Svenska Judoförbundet och
SB&K. Notera att sektioner i klubben inte själva får söka medlemskap i
andra förbund.
Styrelsen beslutar att inge ansökan till Svenska Budo- och
kampsportsförbundet om att uppta TSG och Aikido och att detta sker under
Sigtuna Budoklubb samt att sektionsledarna för TSG och Aikido håller i det
praktiska arbetet med ansökan.
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2021/01/60 – Information till ledare och tränare
Styrelsen beslutade vid mötet den 29 november att sektionsansvariga och
tränare skall före styrelsemöte delges information de viktigaste punkterna
som tas upp på den aktuella styrelseagendan. Ordföranden ger i e-mail den
aktuella informationen.
2021/01/61 – Nästkommande styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte avhålls den via Teams (Joakim
skickar inbjudan) den 19 januari kl 20.00 för att tillsammans med ledare och
tränare i SBK diskutera den aktuella informationen från Sigtuna kommun
angående covid.
2021/01/62 – Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

