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Protokoll
för
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2020-11-29
Kl. 13:00 – 15:15
Prästängshallen, Sigtuna
Närvarande:
Jerzy Tomaszewski (JT), ordförande
Jakob Beltowski (JB), ledamot
Burak Camursoy (BC), kassör
Mario D'Alessandro (MD), ledamot
Ole Skarin (OS), sekreterare
Informerade:
Joakim Haak (JH), suppleant
Gunnar Strand (GS), suppleant

Nicola D'Alessandro (ND), adjungerad hedersordförande

2020/11/32 – Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat

2020/11/33 – Godkännande av agenda
Styrelsen beslutar att godkänna agendan med tillägg av punkten Övriga frågor

2020/11/34 – Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet från den 25 oktober
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INFORMATION
2020/11/35 – Digital utbildning i IdrottOnline
Burak, Joakim och Ole deltog den 11 november i en specialdesignad 1 ½halvtimmas utbildning i hantering av IdrottOnline. Den interaktiva, digitala
utbildningen leddes av RF-SISU Upplands Pontus Englund. Vid
genomgången föreslog Pontus Englund att man bör dela upp
Terminsavgiften i två delar – en medlemsavgift och en aktivitetsavgift. Detta
för att tydliggöra och underlätta bidragsgivning. Pontus framhöll också
möjligheterna att söka aktivitetsstöd från bl.a. RF-SISU Uppland.
Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att kvantifiera medlemsavgiften
(per år) samt aktivitetsavgiften och redovisa resultatet innan nästkommande
styrelsemöte den 17 januari 2021.

2020/11/36 – Status inbetalade terminsavgift (bordlagd från 2020/10/25)
Styrelsen beslutade den 25 oktober att kassören vid styrelsemöte
kontinuerligt redovisar uppföljning av inbetalda terminsavgifter samt
mailutskick till deltagare och föräldrar. Inbetalade terminsavgifter för HT
2020 överförs som betalning för VT 2021. Kassören har den 21 november
skickat mailmeddelande till samtliga medlemmar om beslutet. Beslutet har
också publicerats på SBKs hemsida under Nyheter.

2020/11/37 – Status rensning av medlemsförteckning (bordlagd från 2020/10/25)
Enligt tidigare beslut skall varje sektionsansvarig uppdatera
medlemsförteckningen som finns på IdrottOnline och meddela kassören
status. Kassören redovisar status för styrelsen och noterade att minst 44
medlemmar måste genomgås och kontrolleras..

2020/11/38 – Nya träningstider i Dojo VT 2021 (bordlagd från 2020/10/25)
Ordföranden har, på uppdrag av styrelsen, kontaktat berörda sektionsledare
om att ändra träningstider för att optimera utnyttjandet av Dojo och
underlätta bl.a att flytta barn och ungdomar mellan grupper och tränare. Allt
för att på ett så bra sätt som möjligt utnyttja samtliga våra resurser. De nya
träningstiderna gäller från VT 2021;
Judo – måndagar och onsdagar kl 17:30 – 20:00 (nybörjare teknik) och
söndagar kl 13:00 – 14:00 (lekjudo) samt 14:00-16:00 (randori)
Taekwondo - tisdagar 19:00-20:30 och fredagar 18:00-20:00
Aikido – torsdagar 19:00-20:30, lördagar 09:30-11:00 och onsdagar 20:0021:30
Karate – måndagar 19:30-21:00 och lördagar 10:00-12:00
TSG – tisdagar 19:00 – 20:30, torsdagar 18:00-20:30 och söndagar 10:0012:30
Fallteknik, självförsvar – tisdagar 18:00-19:00
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Styrelsen beslutar att det skall framgå på hemsidan att de öppna passen
under VT 2021 är sparringpartnerpass (randori)

2020/11/39 – Träningstider i Dojo HT 2020
Ordföranden har meddelat att ingen ytterligare judoträning eller TSG-träning
kommer att genomföras HT 2020 främst för att dessa sektioners utövare
har mer kroppskontakt än övriga sektioners dito samt att många judotränare
tillhör riskgrupper Karate, Aikido och Taekwondo har meddelat att de börjar
sin träning måndagen den 23 november enligt tidigare på hemsidan
annonserade tider.
I diskussionen som följde påpekades 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.

2020/11/40 – Begränsat registerutdrag
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. SJF gör kontroller på oss att vi har kontrollerat
dessa registerutdrag för våra ledare och andra som har uppdrag enligt
definitionen. Utdraget visar endast grov brott; mord, dråp, grov misshandel,
människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
Den judoklubb som inte utför kontroll av begränsade registerutdrag, eller
har omfattande brister i kontrollen kommer att föras upp på SJF:s spärrlista.
Det innebär att klubbens medlemmar inte har rätt att delta på SJF
sanktionerade aktiviteter, såsom tävlingar, utbildningar och graderingar tills
kontrollen har genomförts eller åtgärdats.
SBK har i januari 2020 blivit presenterade med registerutdrag för de
aktuella ledarna och tränarna. Återstår för företrädare för Aikido, som är
nytillkommen under 2020, att ansöka om begränsat registerutdrag.
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BESLUTSFRÅGOR

2020/11/41 – Revidering av föreningens stadgar
Arbetsgruppen Tommy, Fu Fu och Ole, redovisade vid styrelsemötet den
25 oktober sitt arbete med att revidera föreningens stadgar.
Några mindre justeringar/uppdateringar/moderniseringar har gjorts. Efter
den digitala utbildning i IdrottOnline den 11 november framgick att det i
stadgarna skall framgå;
1. Hur länge en medlem är inlagd i medlemsregistret (i IdrottOnline) då
hen ej betalat terminsavgift.
2. Att terminsavgiften delas i två delar – en medlemsavgift och en
aktivitetsavgift för att underlätta bidragsgivningen till föreningen.
Styrelsen föreslogs besluta om följande förslag till ändringar:
1. Efter 12 månader då terminsavgift ej erlagts förs personen över i ett
särskilt register för ”inaktiva” och efter totalt högst 36 månader avförs
personen från föreningens medlemsregister. (§2 SBKs stadgar)
2. Att terminsavgiften delas i en a) medlemsavgift och b) en
aktivitetsavgift och att detta klart framgår vid anmodan att betala. (§1
SBKs stadgar)
3. Att ändringar enligt ovanstående görs i det reviderade förslaget till
föreningens stadgar.
Styrelsen beslutar att det i föreningens stadgar skall framgå att;
1. Terminsavgiften delas i en medlemsavgift och en aktivitetsavgift
2. Då medlem ej erlagt terminsavgift efter 12 månader så förs
personen över i en särskild del i IdrottOnlineregistret som ”inaktiv”.
Har medlem inte betalat avgiften efter totalt 18 månader avförs
personen/familjen från föreningens medlemsregister (§2 i SBKs
stadgar).
2020/11/42 – Roller och uppgifter i SBK’s styrelsen
Vid tidigare styrelsemöten har följande roller i SBK’s styrelse tillsatts;
§
§
§
§
§

Ordförande – Jerzy Tomaszevski
Kassör – Burak Camursoy
Sekreterare – Ole Skarin
Ansvarig för hemsidan (web-redaktör) – Ole Skarin
Utbildningsansvarig – Mario D’Alessandro

Återstår för styrelsen att välja
Vice Ordföranden
•

Träder i ordförandes ställe vid behov
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Inköpsansvarig
• samlar beställningar från sektionerna och presenterar dem för styrelsen
• för inventarieförteckning över befintlig utrustning/material
Styrelsen beslutar att utse Ole Skarin till vice ordförande och Jakob Beltowski till
inköpsansvarig
2020/11/43 – Arvodesmodellen för instruktörer (Idrottsersättning)
Idrottsersättning har utgått i enlighet med RF:s instruktioner om skatter och
avgifter. Enligt tidigare beslut ersätter SBK varje huvudtränare enligt ”halva
prisbeloppsregeln”, dvs ersättningen per år understiger ett halvt
prisbasbelopp. Varje huvudtränare ersätts även för de faktiska kostnaderna
för resor i tjänsten med upp till 15.000 kr/år. För ovanstående arvoden utgår
ingen skatt och inget arbetsgivaransvar finns.
Styrelsen konstaterade att frågan bl.a. hänger ihop med föreningens
strategiska mål om framtida försörjning av ledare och tränare.
Styrelsen beslutar att
1. Idrottsersättning skall utgå till huvudtränarna i SBK
2. Styrelsen beslutar om idrottsarvode skall utgå och bedömer huruvida
huvudtränaren med svart bälte har en aktiv tränarstatus, erfarenhet och
lämplighet.
3. Det minsta antal aktiva i sektionen för att idrottsarvode skall utgå är 10
exklusive tränare.
4. Summan fördelas varje termin av styrelsen bland de i SBK som är
berättigade till arvode.
Det noteras att Jakob Beltowski reserverar sig mot besluten.
2020/11/44 – Distriktstillhörighet SBK
Enligt SJF (Generalsekreterare Erik Vesterlund) så har SBK under ett antal
år ej betalt den obligatoriska avgiften till distriktet (Uppland). Kansliet har
trots flera uppmaningar ej preciserat storleken på avgiften och ej skickat
faktura till SBK under de senaste två åren. Tydligen har det sitt ursprung i
att man från SBK tidigare uttryckt önskemål om att tillhöra
Stockholmsdistriktet. Enligt RFs stadgar så tillhör SBK Upplandsdistriktet.
OM SBK vill få till en övergång till Stockholmsdistriktet måste SBK inkomma
med en motion som uttrycker detta och som skall behandlas på SJFs
Årsmöte. Som saken står idag får SBK inte delta i beslut eller lägga fram
motioner på SJFs Årsmöte eller delta i andra aktiviteter anordnade av SJF.
Detta gäller såväl Märsta judoklubb som SBK. Sekreteraren har begärt
uppgift från SJB och Upplandsdistriktet om information om avgiftens storlek.
Styrelsen beslutar att SBK betalar distriktsavgiften till Upplandsdistriktet och
därmed räknas som klubb inom Uppland som anges i RF:s stadgar.
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2020/11/45 – Försäkring för samtliga SBKs medlemmar
(bordlagd från 2020/10/25)
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och
förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i
Folksam och betald av RF. Som namnet antyder ger försäkringen ett
basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om
försäkringen måste utökas. Försäkringens del om olycksfall avser inte
aktiva idrottsutövare. Utan enbart ideella* ledare, tränare, domare,
funktionärer och förtroendevalda. De aktiva/medlemmarna kan försäkras
genom respektive specialförbunds licensförsäkring/olycksfallsförsäkring.
Enligt Erik Vesterlund på SJF omfattas alla som utövar judo och har betalt
medlemsavgift i SJF av olycksfallsförsäkringen (det som i vissa
sammanhang kallas licensförsäkring) via AIG Europe samt RFs (Bas)
försäkring genom Folksam. Övriga sektioner kan alltså försäkras via sina
specialförbund. Alternativet är att teckna en olycksfallsförsäkring för aktiva
inom samtliga fyra aktuella sektionerna direkt med Folksam. En sådan
försäkring kostar 4560 kr per år och omfattar 51-75 utövare enligt Lotten
Johanssson på Folksam. Vi ingår i ”riskklass 2”.
Riskklass 2;
Försäkringen tecknas för de aktiva, såväl tävlande som motionärer, inom till
exempel boxning. Försäkringen tecknas också för motionärer och övriga
som enligt sina respektive förbunds bestämmelser inte behöver teckna
tävlingslicens inom till exempel brottning, budosport, cykelsport och
vattenskidor.
Försäkringen gäller för den aktivitet/idrott som föreningen anger i ansökan
och för resor från och till aktivitet/idrott. Försäkringen gäller även under
tävling/träning på annan ort/utomlands. Vid utlandsresa gäller försäkringen
på samma sätt som i Sverige i högst 45 dagar. Första premieinbetalningen
skall ske senast den 1 januari. Premien beräknas på alla aktiva som fyllt 16
år. Någon premie för yngre tas inte ut. Vid 26-50 personer som fyllt 16 år
betalas en premie i Riskgrupp 2 på 3.190 kr, vid 51-75 personer en premie
på 4.560 kr.
•

Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode
motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma
uppdragsgivare.

•
Styrelsen beslutar att sekreteraren får i uppgift att utreda eventuellt
ytterligare detaljer i försäkringen samt att fylla i ansökan, som skrivs under
av ordföranden, om försäkring till Folksam.
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2020/11/46 – Terminsstart VT 2021
Styrelsen beslutar att förutsatt att rekommendationerna angående Covid-19
tillåter, så avser judon att starta terminen den 18 januari, TSG den 12
januari. Informationen sprids via hemsida samt ett direkt mail till alla
medlemmar. Övriga sektionsledare skall till ordföranden meddela när de
avser starta terminen.
2020/11/47 – Jakob Beltowski tilldelad 5 Dan
Styrelsen noterar med tillfredställelse och glädje och med åtföljande
gratulationer, att Jakob Beltowskis under november månad tilldelats 5 Dan i
TSG och numer innehar titeln Shihan och därtill blivit utnämnd till ”Master
Instructor”.
2020/11/48 – Information till ledare och tränare
Beslutar styrelsen att sektionsansvariga och tränare skall före styrelsemöte
delges information de viktigaste punkterna som tas upp på den aktuella
styrelseagendan.
2020/11/49 – Nästkommande styrelsemöte
Styrelsen beslutar att nästa styrelsemöte avhålls den 17/1 2021 kl 13:0015:00. Om restriktionerna kring Covid-19 kvarstår hålls mötet digital (via
Teams)
2020/11/50 – Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

Jerzy Tomaszewski
Ordförande

Mario D’Alessandro

Jakob Beltowski

Burak Camursoy

Ole Skarin
Sekreterare

