STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

STYRELSEPROTOKOLL

1 december

1. Mötets öppnande.

Möte per telefon, Joel Hultgren, ordförande, Taija Marimon, sekreterare, Andreas Fritsch,
kassör, Alexandra Haag ledamot samt Anders Trapp, ledamot

2. Distriktsledningsgruppen
På SM som hölls den 9-10 november, Karlstad så hölls ytterligare ett möte (7st), Förbundsordföranden, Generalsekreteraren, landslagsledningen samt ytterligare en ledamot
från förbundsstyrelsen. Ett antal punkter gicks igenom som kommer att påverka Svensk
karate inom tävling på ett positivt sätt. Generalsekreteraren förde minnesanteckningar som
senare skickades ut till alla närvarande för godkännande protokoll.
3. EM satsning
Kumiten har delgivit en delplan inom EM satsningen där det kommer att under mars uppsöka Stanislav Horunas hemma klubb under deras tränare, tillika landslagstränare för
Ukraina, under att par dagar samt även närvara på deras årliga Cup.
Kata kommer att åka till Finland i början på januari för att träna lite extra och utbyta lite
vänskap.
4.Stockholms Idrottsförbund har extra årsstämma den 2 december och Joel Hultgren blir
vårt ombud med ett mandat. Mötet kommer att handla om fördelningsmodellen kring SDFstödet som bordlades för ett år sedan. Dagen till ära kommer att handla om just ovan
nämnda.
5. Para karate
a) Para kommiten genomförde en utbildning på Bosön om vad man skall tänka på när
man tar emot personer med olika funktion hinder. Närvarande var även Para sport Sverige som föreläste om sin nya webbplats Parame som har sitt syfte att informera personer med funktionshinder om para sport i dess närområde. Föreläsare från Parasports förbundet, Leif Torstensson, om hinder som man kan drabbas av när man tar

STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

emot elever med funktions hinder och hur man tar sig förbi dessa samt även vad som
händer i stort i para sport Sverige.
b) Anders Trapp har påbörjat planering av en stor para tävling i Stockholm som tidigare år
gått av stapeln i Lund.
man räknar med ca 100 utövare var av ca 25 svenska utövare. Resten kommer från hela
väldens hörn bland annat Belgien som är stora på området. Tävlingen är planerad 18 Oktober och tävlande kommer redan 16 oktober för träning och genomgång.
6. Släpvagn
Släpkärran är klar för avhämtning runt hjul. Andreas kommer att hämta den i Laholm
7. Mattorna har blivit levererade och det är Andreas som tar hand om förvaringen tills vidare.
8. Vi skickade ut en påminnelse till alla klubbar och lägga ut på hemsidan om att det finns
pengar att ansöka om i ”Projekt ansökan” och det inkom fyra stycken.
JKS Basket, Skärholmen, Resarö Shotokan karate klubb, Kungsängens kampsports förening samt Gojukai Seinan har skickat varsin ansökan.
De två klubbar som passade mest in på de kriterierna som utgör ”Projekt ansökan” är
Kungsängens kampsportsförening samt Gojukai Seinan. Dom har fått vardera 10 000kr
samt 4 500kr in på nästkommande år i sponsring. Dessa två klubbar kommer att hålla i
evenemang som kommer gå av stapeln under våren 2020. Ekonomisk redogörelse samt
utvärdering kommer att inkomma efter att evenemangen är genomförda.
Vi har fått fyra stycken förfrågningar angående Projekt ansökan.
Vi kommer fortsätta att sprida information om detta unika tillfälle att söka medel för att att
sprida traditionell karate.
Dessa var
Kungsängens kampsportsförening som ansökte om 15 000kr
Ämne: Läger för traditionellt karateläger där olika stilar inom budo kan samverka under en
helg.
Styrelsens beslut:
När vi tittat på kalkylen bifogat i ansökan så såg vi att vi vill hjälpa föreningen till att inte gå
minus på detta ypperliga förslag. Därav beviljat med 10 000kr så att föreningen går plus
minus noll då det är ett jätte bra engagemang.
Gojukai Seinan som ansökte om 4 500kr
Ämne: Sprida karate i skolor. Att vid tre tillfällen besöka skolor från kl. 08.00-14.00 med
upp till 5-6 klasser a´ 25-30 deltagare påvisa karate.—
Styrelsens beslut: Att med så lite likvida medel sprida information till individer angående
karate såsom upp till mellan 375-540 personer är enastående.— beviljat med 4 500kr
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Resarö Shotokan som ansökte om 6 000kr
Ämne: Kumite läger samt en tävling i anslutning till lägret.
Styrelsens beslut: Följer inte de kriterier som Projekt ansökan avses — Tyvärr, avslag.
KFUM JKS karate Stockholm ansökte utan att ange några specifika summor
Ämne: Inhandla utrustning då klubben växer.
Styrelsens beslut: Detta är ett perfekt exempel på att att söka från Idrottslyftet samt Följer
inte de kriterier som Projekt ansökan avses . — Tyvärr avslag.

9. Seminar med Patrik Sjöberg
Kontaktat Patrik Sjöberg för ett seminarium där han kommer att beröra ämnet ”att utvecklas som
människa”. Vi kommer eventuellt att ha ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund i detta projekt.

10. Mötets avslutande

Joel Hultgren ordförande

Taija Marimon Sekreterare

Andreas Fritsch justerare

