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Protokoll
Styrelsemöte i
Sigtuna Budoklubb
2021-05-09
Kl. 20:00-21:15
Digitalt möte via Teams

Kallade:
Jerzy Tomaszewski (JT), ordförande
Jakob Beltowski (JB), ledamot
Mario D'Alessandro (MD), ledamot
Joakim Haak (JH), kassör
Ole Skarin (OS), sekreterare
Gunnar Strand (GS), suppleant
Tommy Andersson (TA), suppleant
Areerat Khamphira (AK), suppleant
Frånvarande:
Mikael Sjögren (MS), suppleant

2021/05/103 – Mötet öppnas
Ordförande förklarade mötet öppnat

2021/05/104 – Godkännande av agenda och val av två justeringspersoner
Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna agendan och välja Jerzy
Tomaszewski och Gunnar Strand till justeringspersoner
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2021/05/105 – Tidsbokning i Dojo, Prästängshallen
Lokalbokare Monica Evans har i ett mail från den 28 januari 2021 meddelat
att ”Jag vill bara redan nu flagga för att ni båda (anm. SBK och
Thaiboxningsklubben Muay Thai) kommer att ha lika mycket förtur till
bokningarna i dojon till hösten då båda föreningarna har den som
hemmahall.” Den överenskommelse som chefen för fritidsförvaltningen
Pekka Widergren tillställt SBK 2012 och som vi sedan dess har rättat oss
efter nämns inte. Överenskommelsen gav SBK förtur i bokningen av Dojo i
Prästängshallen eftersom den var designad just som Dojo och för de
sporter som utövas inom SBKs. Vid ett TEAMS-möte med Monica Evans
och Pekka Widergren den 4 maj kl 14:30 lät Pekka Widegren förstå att han
”gjort bedömningen” att Thaiboxningen skulle likställas med SBK eftersom
vi tillhörde samma sportfamilj och att fritidsförvaltningens uppdrag från
politikerna var att optimera utnyttjandet av kommunenns lokaler. Kravet från
Fritidsförvaltningen var och är, att Thaiboxningen skulle/skall tilldelas två
kvällar (kl 18-21) av måndag-torsdag. Pekka ”gjorde bedömningen” att
Thaiboxningen och SBKs sporter utövas på samma villkor. Jerzys och Oles
argument att SBK inte kan utöva sina sporter utan tatami och i Dojo medan
Thaiboxningen traditionellt och internationellt inte gör det, ogillades av
Pekkas Widegrens som gjorde en egen bedömning. Jerzy och Ole
påpekade att det fanns flertalet kommunala lokaler som passar för
Thaiboxningen men endast en Dojo som är anpassad till SBKs sporter.
Tidigare utsänt material i form av överenskommelsen och regler tillställts
SBK av Pekka Widergren samt mailväxling mellan Thaiboxningen och SBK
och referat och mailväxling mellan SBK och Pekka Widergren och Monica
Evans från Fritidsförvaltningen, genomlästes och diskuterades.
Styrelsen har efter diskussion i föreliggande extra insatta styrelsemötet att
ta ställning till hur fritidsförvaltningens beslut påverkar SBKs verksamhet
och vilka åtgärder som kan och skall tas. Bl.a så påpekades att vi måste
stänga ner en alternativt två sektioner och avvisa ett antal barn- och
ungdomar. Styrelsen söker alternativa lösningar och vill föra en
lösningsorienterad dialog med Thaiboxningen och Fritidsförvaltningen och
då med barn- och ungdomars möjlighet till idrottsutövande i fokus. SBK är
en förening som existerat i Sigtuna kommun i 44 år och fostrat över 2000
barn- och ungdomar. Idag har SBK över 120 medlemmar, företrädesvis
barn- och ungdomar och tillströmningen ökar trots pandemin.

2021/04/106 – Mötet avslutas
Ordföranden förklarade mötet avslutat
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