STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

STYRELSEPROTOKOLL

29 oktober

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 Distriktskonferensen som hölls den 21-22 oktober så bildades ”distriktsledningsgruppen” med
målet att samverka distrikt-landslagsledning för att göra EM i Göteborg 2021 till en oförglömlig
upplevelse. I denna grupp ingår ordföranden i distrikten (7st), Förbundsordföranden, Generalsekreteraren, landslagsledningen samt ytterligare en ledamot från förbundsstyrelsen. Nästa möte
kommer att hållas den 8:e nov i Karlstad.

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 har ett par uppslag men har ett par detaljer kvar att lösa innan dom vill gå ut med eventet. Vi
väntar med spänning.

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 SDF- stödet som
bordlades för ett år sedan. Dagen till ära kommer att handla om just ovan nämnda.

5. Släpvagn
Vi har nu beställt en släpvagn av WT Trailer, Mellbystrand, som nu håller på att tillverkas i dagsläget. Denna släpvagn tål en vikt av 2700kg. Kostar drygt 77 375kr som vi fick bidrag för att inhandla
av Idrottslyftet.
6. Mattor

STOCKHOLMS KARATEFÖRBUND

Vi håller på och samlar in offerter på 300kvm tatami. Det lutar åt SBI då dom är kompatibla med
alla andras mattor i Stockholms området samt priset blev mest prisvärt. Även där har vi fått bidrag
av idrottslyftet.
7. Skicka ut en påminnelse till alla klubbar och lägga ut på hemsidan om att det finns pengar att
ansöka om i ”Projekt ansökan”.

8. Mötets avslutande

Joel Hultgren ordförande

Taija Marimon Sekreterare

Andreas Fritsch justerare

