
1. Mötet öppnas.
Närvarande: Magnus Damgren, Anders Strömbom, André Safko, Andreas 
Safko, Daniel Wennergren, Michael Malmström, Norman Hatfield.

2. Val av mötesordförande.
Anders Strömbom

3. Val av mötessekreterare.
Magnus Damgren

4. Val av justerare.
Andreas Safko

5. Godkännande av dagordning.
Ja.

6. Pågående projekt inom styrelsen. 
Marknadsföring av kläderna måste förbättras. När förrådet är inrett och 
målat så hänger vi upp kläder för uppvisning. Gör vi under nästa vecka.
Feedback och uppföljning på förändringsarbetet med Dan Skogman från 
SISU. Magnus Damgren tar kontakt med Dan och planerar in en uppföljning
under sommaren.
Prislista för kläder, dräkter & avgifter.

7. Tävlingsverksamhet & Träningsverksamhet.
Flera barn till tävlingsverksamheten. Michael Malmström är med på 
torsdagsträningarna för att uppmuntra tävlande barn att tävla i både kata 
& kumite. 
Fler tränare som kan tänkas ta tävlingsträning är önskvärt. 
Nästa tävling är i 12-13 november.

8. Närvarorapportering på träning.
Målet är att rapportera via app, dator eller SMS på plats, då det gör att vi 
får bättre kontroll. Alla tränare ska göra det, med start i september.  
Vi köper in en tablett/padda som stöd för närvarorapportering.

9. PR.
Inköp av nya beachflaggor, tryck på båda sidor. Andreas ansvarar för att 
det blir gjort. 
Förslag för affischering är godkänt.
Vi behöver göra en klubbprofilering & en undersökning. Daniel Wennergren
ansvarig. 
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10. Läger i egen regi.
Utvärdering av vårt egna träningsläger har genomförts av Anders & 
Magnus.
Planeringsmöte inför läger den 4:e september. Vi bjuder in de föräldrar 
som visar intresse för att hjälpa till. 
Boka upp bastu.

11. Säker & trygg förening.
Kontinuiteten efterlevs.

12. Utveckling av träningsverksamheten. 
Utbildningsresa till England 9-12 september har beställts för tränare. 

13. Övriga frågor.
Matta avger olja. Anders ansvarar för att det kollas upp hur man gör rent 
mattan utan att skada den.
Förrådet ska gås igenom och inventeras i samband med att det nya är 
klart. André & Magnus.
Tränarschema inför hösten. Andreas tar fram utkast.  

14. Övrig information 
Diskussioner kring tränarupplägg.

15. Nästa Möte
25:e september 19:00.

16. Mötet avslutas.
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