Karatesektionen
Protokoll nr 4/2008 fört vid styrelsesammanträde i SB&K
Karatesektion den 15 december 2008 per telefonkonferens.
Närvarande
Urban Andersson, Kristina Ullgren, Bengt Zachrisson, Michael Bergman.
Karin Sökare fr.o.m. § 5
Anmält förhinder
Dejan Brajic
§1 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen
§2 Justerare & Sekreterare
Michael Bergman väljs att justera protokollet jämte ordföranden. Bengt Zachrisson väljs att
föra dagens protokoll.
§3 Föregående protokoll
Godkändes
§4 Ekonomi.
Michael Bergman informerade om ekonomin. Då sluträkningar ej inkommit avseende
kostnader i samband med VM i Tokyo har ej november månad kunnat redovisas.
Fram till oktober följer vi budgeten och vad man kan se i dagsläget kommer årets utfall bli
enligt prognos då verksamheten inte har några kostnader i december.
§5 Brev angående landslagsledning
Brev från Anneli Kaup och Conny Helgesson Ferm har inkommit till styrelsen.
Beslutades att genom Michael Bergman bjuda in landslagsledning, klubbledare och coacher
till möte den 14 februari 2009.
Beslutades att Michael Bergman muntligt informerar frågeställarna vad gäller ovanstående.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Orgnr: 802005-2588
Tel: +46-8-714 88 70
Fax: +46-8-604 00 10

Swedish Budo & Martial Arts Federation
Karatesektionen
karate@budo.se
www.karate.budo.se

§6 Kyokushin.
Michael Bergman redogjorde om läget angående Kyokushin.
Beslutades att stödja de Kyokushinklubbar som vill tillhöra Karatesektionen
§7 Verksamhetsberättelse
Ordförande Urban Andersson starkt kritisk till de som inte skickat in
verksamhetsberättelserna inom den utsatta tiden. Kvarstående verksamhetsberättelser får nu
skickas direkt till kansliet.
§8 Face mask & Body protection
Styrelsen har i samråd med domarkommittén beslutat att de skydd, Face Mask & Body
Protection, som skall användas i kadettklasserna tidigast kommer att vara obligatoriskt från
och med SM 2009, den 26-27 september i Göteborg.
§9 Stockholm Open & Läkararvode
På förekommen oenighet, mellan arrangör av Stockholm Open och anlitade läkare, om arvode
för tävlingen, diskuterades huruvida sektionen skall ge ersättning till anlitade läkare eller
annan anlitad personal.
Beslut Då arrangör av tävlingar själva upprättar avtal om ersättning med anlitad personal
beslutades att sektionen inte skall ge ersättning.
§10 Webbshop
Sektionens huvudsponsor SBI har lämnat förslag på webbshop och dess innehåll samt
fördelning av inkomster därigenom.
Beslut Styrelsen ser positivt på förslaget gällande upplägg och innehåll och skall försöka få
igång verksamheten under våren.
§11 Förbundets omorganisation
Michael Bergman redogjorde om hur arbetet fortgår i förbundet. Man ser över hur regel
ramverk skall se ut för att ett demokratiskt förbund med underförbund som väger lika i den
demokratiska processen.Karatesektionen stödjer nuvarande förslag på underförbund i ett
övergripande förbund.
Beslutades att ge Urban Andersson och Michael Bergman frihet att skriva motioner från
styrelsen.
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§12 Svenska Karateförbundet
Ansökan till Riksidrottsförbundet(RF) angående karate som eget specialförbund lämnades till
RF den 16/12.
Beslutades att informera om ansökan via vår hemsida.
§13 Övrigt
• Urban Andersson informerade om kongressen som hölls i samband med VM i Tokyo,
samt att de nordiska länderna även de hade möte i samband med VM.
• PR & Marknadskommittén får i uppdrag att informera till media om svenskt
deltagande i Junior EM
§14 Nästa möte
Nästa möte den 14 februari
§15 Mötet avslutas
Urban Andersson avslutar mötet
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