Referat fra styremøte i Oslo Kampsportklubb
Sted:
Tid:

Haslevangen 45 A
29. oktober kl. 17:30

Deltakere:
Daniel Sønstevold
Hans-Marius Heier
Jan Tørud
Tatsiana Komissarova

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem

Meldt forfall:

Godkjenning av innkalling og saksliste:


Godkjenne innkalling:
Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent



Godkjenne saksliste og innmeldte saker til eventuelt
Vedtak: Sakslisten ble enstemmig godkjent

Saksliste:
Rapporteringssaker:
1. Resultat av siste markedsføring v/ Ringen kino
Vedtak: Styret tar saken til etterretning
2. Endring av kasserer og regnskapsavdelinger
Vedtak: Styret tar saken til etterretning
3. Eventuelt: Klager på nøkler og lager, samt treningstid fra januar
Vedtak: Styret tar saken til etterretning

Diskusjons- og vedtakssaker:
4. Kommende markedsføring. Forslag om kjøp av «roll ups», samt plakater og flyers til
rekruttering.
Vedtak: Opptil 4000,- kan brukes til markedsføringsmateriell som roll ups, plakater og flyers.
En del av materialet kan trykkes på styremedlemmers arbeidsplass. Noen større plakater skal
bestilles. Tatsiana og Daniel er ansvarlige for utarbeidelse av design på roll ups og leverer

resten av styret for godkjenning asap. Når materiellet er klart skal datoer for
markedsføringstiltak fastsettes for gjennomføring.

5. Fastsette pris, deltakeres klubbtilhørighet og maks antall deltakere for seminar med Iain
Abernethy i januar.
Vedtak: Pris per deltager er satt til kr. 800,- og maks antall deltagere 50 stk. Eksterne er
velkommen til å delta, men medlemmer fra OKK og Nesodden Karateklubb får mulighet til
påmelding eksklusivt t.o.m. 13. november. 14 november åpner påmelding for alle på like
vilkår. Begrensninger for deltagere er nedre aldersgrense på 16 år og minimum 2 år med
trening. Daniel lager påmelding og invitasjon. Ønsket tema er Kusanku. Dersom det er rom
for annet materiale bestemmes dette fortløpende.
6. Fastsette dato for årsmøtet 2015. Fordeling av oppgaver.
Vedtak: Dato og tid for årsmøtet er satt til torsdag 9. april 2015 kl. 18. Møtested blir Norges
Kampsportforbunds lokaler på Ullevål stadion eller Bring Express sine lokaler på Myrens
Verksted. Daniel er ansvarlig for å sende ut innkalling m. relevant info senest 9. mars 2015.
7. Jindokai Norge. Innkalling til stiftelsesmøte og registrering av organisasjon for mulig
stilartsavtale med Norges Kampsportforbund, samt fast tilknytning til Nesodden Karateklubb
og eventuelt kommende klubber. Utvikling av felles pensum, undervisningsmateriell m.m. for
enhetlig struktur nasjonalt.
Vedtak: Dato for møtet er satt til onsdag 10. desember 2014, på sonans bislett kl. 17.
Påmelding til Tatsiana. Innkalling sendes ut av Daniel til interne i klubben, og styret i
Nesodden Karateklubb.
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