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Protokoll
för
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2021-01-21
Kl. 20:00 – 20:30
Virtuellt möte med Teams
Närvarande:
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

Adjungerade närvarande
Simon Fellin, judo
Armand Ramaekers, Taekwondo
Tommy Andersson, TSG

2021/01/63 – Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat

2021/01/64 – Godkännande av agenda
Styrelsen beslutar att godkänna agendan

2021/01/65 – Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet från den 17 januari. Protokollet
publiceras på SBK:s hemsida efter godkännande.
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2021/01/66 – VT 2021 – träning och Covid19-bestämmelser
Sigtuna kommun har den 20 januari tagit beslut att från måndagen den 25
januari öppna kommunens idrottsanläggningar för organiserad
föreningsledd verksamhet i mindre grupper. Beslutet gäller till och med den
28 februari. I Dojon på Prästängshallen får högst 20 personer vistas
samtidigt. Man uppmanar föräldrar och medföljande att inte uppehålla sig i
eller på anläggningen.
I tidigare styrelsemöte diskuterades och beslutades, att under 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 rådande ansträngt Covid-19-läge om inte annat beslutas
av styrelsen.
Styrelsen beslutar att följa Sigtuna kommuns anvisningar som i dagsläget
innebär att barn födda 2005 och senare har en restriktion, att antalet
personer i Dojo är begränsat till 20 personer. Kommunen har aviserat att
nya anvisningar kommer under fredag 22 januari. Styrelsen avvaktar
beskedet och kommer att via hemsidan kommunicera till våra medlemmar
slutligt besked om träningstider och eventuella restriktioner.

2021/01/67 – Nästkommande styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte avhålls den 28/2 2021 kl 17:00.
Om restriktionerna kring Covid-19 kvarstår hålls mötet digital (via Teams)
2021/01/68 – Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet

