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Protokoll
för
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2021-02-28
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
Ole Skarin (OS), sekreterare
Gunnar Strand (GS), suppleant

Frånvarande:
Joakim Haak (JH), suppleant
Nicola D'Alessandro (ND), hedersordförande

2021/02/69 – Mötet öppnas
Ordförande förklarar mötet öppnat

2021/02/70 – Godkännande av agenda
Styrelsen beslutar att utskickad agenda godkänns

2021/02/71 – Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet från den 21 januari. Protokollet
publiceras på SBK:s hemsida efter godkännande.
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2021/02/72 – Val av justeringspersoner
För att i dessa pandemitider underlätta hanteringen av de av RF påbjudna
procedurerna med att protokoll skall vara fysiskt underskrivna och godkända
så kommer två justeringspersoner att väljas att justera dagens protokoll. Den
interna processen med att föregående protokoll godkänns av alla närvarande
styrelsemedlemmar vid efterföljande möte kommer dock också att följas.
Likasom att godkända protokoll publiceras på hemsidan.
Styrelsen beslutar att utse Jerzy Tomaszewski och Jakob Beltowski till
justeringspersoner för dagens protokoll

2021/02/73 – VT 2021 – träning och Covid19-bestämmelser
Sigtuna kommun tog 20 januari beslut att från måndagen den 25 januari
öppna kommunens idrottsanläggningar för organiserad föreningsledd
verksamhet i mindre grupper. Beslutet förlängdes den 19 februari och gäller
fram till 7 mars. I Dojo på Prästängshallen får högst 40 personer vistas
samtidigt. Högst 20 personer får tävla/träna i en grupp. Det betyder att det
kan vara 2 grupper om maximalt 20 barn i varje grupp.
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. Kommunen tillhandahåller handsprit till SBK.
Styrelsen beslutar att följa Sigtuna kommuns anvisningar som i dagsläget
bl.a. innebär att barn födda 2002 och senare har en restriktion, att antalet
personer i Dojo är begränsat till 40 personer (2 träningsgrupper om 20 i
personer i varje). Nuvarande restriktioner gäller till 7 mars.

2021/02/74 –Digitalt möte med kommunen den 18 februari
Torsdag den 18 februari digitalt möte med kommunen. Ordföranden
rapporterar från ovan nämnda möte. Viktigaste nyheten för SBK är att
verksamhetsstöd från kommunen skall sökas senast 31 oktober via Actor
(nytt system som införs under april månad).

2021/02/75 Nytt bokningssystem och ändringar i avtalet med förvaltningen
Kommunen skall införa nytt bokningssystem. De vill att SBK gör upp med
Thaiboxning om träningstider. Införandet av det nya bokningssystemet
Actor innebär också att SBK förlorar prioriteten vid bokning av Dojo. Det
strider mot överenskommelsen som vi tidigare träffat med
fritidsförvaltningen. Om förvaltningen önskar att ogiltigförklara det tidigare
bör vi få möjlighet att förhandla om ett nytt.
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Förvaltningens idé att SBK skall genomföra träningspass samtidigt med
Thaiboxning fungerar dåligt pga av de olika karaktärerna av
verksamheterna. Om förvaltningen insisterar att det skall genomföras måste
de investera i en flyttbar vägg mellan mattorna. Vi bör också framföra att vi
som utövar judo, aikido, tsg, fallteknik och självförsvar är i behov av mattan
(tatami). Thaiboxning har inget sådant behov.
Styrelsen beslutar att samtal tas med först Thaiboxningen och därefter
fritidsförvaltningen angående nyttjandet av dojo. Tidigare underlag/mail från
fritidsförvaltningens chef Pekka Widergren 2 september 2010 där det klart
och tydligt står att SBK har företräde vid bokning, vid diskussion med
fritidsförvaltningen tas med vid samtal med båda parter. Viktigt att
företrädare för SBK tar ett ”prat” med Thaiboxningen när det gäller byte av
idrott i dojo så att det går smidigt. Vi behöver ha ett respekterat tidsutrymme
där utövare som begagnar dojo måste lämna dojo innan nästa grupp tar
den i besittning. Nuvarande covidregler gör att detta måste vara
tillvägagångssättet för att undvika oönskad trängsel.
Styrelsen beslutar att SBK utser ordföranden samt kassör att vara
ansvariga för ansökningar av verksamhetsbidrag hos Fritidsförvaltningen i
det nya bokningssystemet ”Actor”
2021/02/76 –Registrering av nya medlemmar
I dagsläget hamnar ansökan om medlemskap för nya medlemmar i Buraks
postlåda. För undvika onödig byråkrati föreslås att respektive
sektionsledare sköter godkännande och registrering.
Styrelsen beslutar att sekreteraren undersöker hur, tekniskt, sektionsledare
registrerar och godkänner nya medlemmar.
2021/02/77– Ansökan till Budo & Kampsportsförbundet angående Aikido och TSG
Ordföranden har påbörjat ansökan om att sektionen Aikido i Sigtuna
Budoklubb skall upptas i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Förbundet
har begärt komplettering vad gäller SBK:s stadgar (som inte kunde läsas så
att en överblick erhölls av handläggare Sofia Arnbom på B&K) samt
påskrivna protokoll från styrelsemöte samt undertecknat årsmötesprotokoll
enligt RF:s instruktion. I årsmötesprotokollet skall framgå att beslut om
ansökan om lämpligt förbund. För TSG beslutar sektionsansvarig om det
skall vara Budo- och kampsportsförbundet eller annat förbund som man
skall ansluta sig till.
För att underlätta processen har ordförande och v. ordförande tagit beslut
att komplettera ansökan efter årsmötet 2021 samt vid dagens styrelsemöte
be styrelsen att besluta i frågan.
Styrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Budo &
Kampsportsförbundet för sektionen Aikido i Sigtuna Budoklubb samt att
rekommendera att årsmötet 2021 fatta beslut i enlighet med styrelsens
rekommendation. Även TSG skall söka medlemskap i
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Fullkontaktsförbundet. Påskrivna protokoll insändes till Budo &
Kampsportsförbundet för att komplettera den påbörjade processen.

2021/02/78 Årsmöte 2021
Årsmötet för 2021 kommer att avhållas digitalt den 25 april och innehålla
nedanstående punkter. Kallelsen jämte dagordning för Årsmötet
översändes via elektroniskt media till medlemmarna senast fjorton dagar
(minst två veckor) före mötet och kungörs inom samma tid av styrelsen på
föreningens hemsida samt genom anslag i Dojo
§1

Årsmötet öppnas av ordföranden

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§ 4

Mötets behöriga utlysande

§ 5
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning;
Fastställande av röstlängd
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av terminsavgift
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Behandling av inkomna motioner
Avslutning av Årsmötet

§ 6

Fastställande av röstlängd

§7

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9

Fastställande av medlemsavgift
100 kr för samtliga

§ 10

Fastställande av terminsavgifter
Fastställde årsmötet följande årsavgifter/terminsavgift x 2
(oförändrade):
1200 kr
vuxna
700 kr
lekjudo
900 kr
varierande med ålder upp till 14 år
2300 kr
högsta avgiften familjeavgift

§ 11 Val av tre ledamöter på ett år
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§ 12 Val av fyra suppleanter på ett år
§ 13 Val av revisor på ett år
§ 14 Val av kassör på två år
§ 15 Val av två personer i valberedning på ett år
§ 16 Inkomna motioner
1. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att Aikido upptas som sektion
inom SBK
2. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att för Aikidosektionen ansöka
om medlemskap i Budo- och Kampsportsförbundet och att TSG
registreras/söker medlemskap hos Fullkontaktsförbundet.
3. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att besluta om nya reviderade
stadgar för Sigtuna Budoklubb. De föreslagna reviderade stadgarna
har varit publicerade på föreningens hemsida sedan 29 november
2020.
§ 17 Årsmötet avslutas
Styrelsen beslutar att årsmötet genomförs digitalt den 25 april och att
handlingar till mötet skickas ut senast 14 dagar innan den 25 april.
2021/02/79 – Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte avhålls den 28 mars kl 17:00

2021/02/80 – Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat

