PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte i Distrikt Stockholms Budo- och
Kampsportsförbund, på Elite Hotel Marina Tower, klockan 13:00
lördagen den 11 december 2021.
Närvarande: Peder Finnsiö, ordförande, Mats Philipson, Johan Halldin, Carmen
Rosengren Malin Lindgren, Marlon Schramm och Thabo Motsieloa
§1 Mötets öppnande
Ordförande Peder Finnsiö förklarade mötet öppnat klockan 13:05 och hälsade alla
välkomna.
§2 Föregående protokoll
Lades till handlingarna.
§3 Ekonomi – status& budget
52350 SEK tävlingsbidrag utbetalda. Saldo 641528:08 SEK. Plusgirokonto: 538040:37
SEK; sparkonto: 103487:71 SEK.
§4 Inkomna bidragsansökningar: beslut ansökningar
Inget nytt.
§5 Gjorda inköp
Två datorer inköpta, med kablar. Köp av sex stycken PA-högtalare med mikrofoner för
13 000SEK, godkända. Beslut att arvodera Mikael Saeedgaderi 5000SEK (efter skatt) för
att vårda den tekniska materielen.
§6 Kampsportsfestivalen som idé – hur jobba vidare?
Styrelsen beslutar att stödja framtida kampsportsfestivaler i Stockholmsområdet.
Beslutades att anslå 100 000 kr. Peder leder arbetet.
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§7 Bidragsregler inför 2022
Innovativt projekt byter namn till Särskilt projekt för att tydliggöra bidragets syfte.
§8 Genomgång av 2021 - verksamhetsplan 2022
Verksamhetsplanen genomgicks och vissa tillägg gjordes till ursprungsförslaget.
§9 Budget 2022
Intäkterna förutspås bli samma som tidigare. Ökad budgetering för bidrag och
Kampsportsfestivalen.
§10 Styrelse 2022; vilka sitter kvar, ev nya förslag, kvoteringen etc
Samtliga har erbjudit sig att sitta kvar. Extra årsmöte för uppdatering av stadgarna skall
genomföras för att öka platserna i styrelsen. Ordinarie årsmöte 12 mars 14:00.
§11 Övrigt
a) Konferensen i Oslo inställd pga nya corona-restriktioner. Fråga om möjlighet till
återbetalning skall undersökas.
b) Riktlinjer för arvodering för främst gällande större och tidskrävande projektuppdrag
inom förbundet skall utredas. Peder, Johan och Malin utreder.
.
§12 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 6 februari 16:00. Eventuell extrastämman kan hållas vid samma
tillfälle.
Ordinarie årsmöte 2022 skall hållas 12 mars 14:00.
§13 Mötets avslutande
Ordförande Peder Finnsiö förklarade mötet avslutat klockan 16:55 och tackade de
närvarande.
Vid protokollet:

Mats Philipson
Sekreterare

Peder Finnsiö
ordförande
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