Karateförbundet - Budokommittén
Protokoll för startmöte 2014-04-24, kl. 17:00 i Tystberga
Närvarande: Hardy Holm, Urban Runesson, Dante Fermin
§1. Mötet öppnades av ordförande Hardy Holm.
§2. Dagordningen godkändes i sin helhet.
§3. För närvarande är kommitténs roller fördelade på en ordförande samt två ledamöter.
§4. Genomgång av Budokommitténs funktionsbeskrivning och uppdrag som formulerats
av karateförbundet.(Bilaga I)
§5. Ekonomi
a. Budget för 2014. Karateförbundet har avsatt 50.000 kronor för 2014 under
posten ”Historia och Tradition”. Dessa pengar kan bland annat användas för
omkostnader, material och resor. Däremot inte för arvoden.
b. Blanketter delades ut som skall användas tillsammans med kvitton för att
erhålla ersättning för utlägg
c. Bokning av resor sker med fördel genom Prime Travel. Uppge
Karateförbundet samt referens Budokommittén
d. Karateförbundet har avtal med (Scandic & Choice) för logi. Även här uppges
Budokommittén som referens.
§6. Ordföranden gav ett kort referat över vad som avhandlades under
klubbledarkonferensen 23-24/11 2013 där önskemål framkom som ligger inom ramen
för Budokommitténs uppdrag.
§7. Ett förslag till etisk policy presenterades (Bilaga II). Efter genomgång och diskussion
godkändes policyn som en lämplig utgångspunkt med öppenhet att justeras i samband
med att budokommitténs arbete utkristalliseras.
§8. En diskussion fördes över aktuella ämnesområden för kommitténs arbetsområde.
Nedan de viktigaste punkterna som lyftes fram:
a. Utöka informationen på Karateförbundets hemsida som presenterar de stora
stilarna avseende bakgrund och historia.
b. Presentera nyanserade och uppdaterade texter avseende karatens historiska
bakgrund i både Sverige och Japan
c. Beskriva träningen med karate utifrån olika perspektiv som finns bland
utövarna, exempelvis motion, sport, självförsvar, hälsa och välmående, livsstil,
yrke, personlig utveckling, Kultur & Historia.
d. Presentera klassiska texter av betydelse för vår kampkonst.
e. Budo förr och nu
f. Skillnader mellan självförsvar och ”fighting” utifrån ett historiskt perspektiv.
g. Se över myter inom karaten. Många viktiga och som har influerat oss men som
kan ses från andra perspektiv än de traditionella.
h. Kobudo och karate

§9. Ordförande informerade om vilka referenspersoner som utsetts av Karateförbundet
(Bilaga III)
§10. Punkten om kommitténs profilering mot organisationen bordlades tills vi har kommit
igång med arbetet.
§11. Nästa möte planeras efter i augusti efter sommarledigheterna. Exakt datum att
bestämmas senare.
§12. Under övriga frågor uttryckte vi önskemål att så snart det är möjligt utöka kommittén
med en person. Vår förhoppning är att vi då kan få kvinnliga sökande
§13. Mötet avslutades

Vid protokollet

Hardy Holm

Budokommittén
Budokommittén har till uppdrag att förvalta och ta tillvara på Karatens historia och kultur, både
internationellt och inom Sverige samt svara på frågor kring detta. Kommittén skall även vara behjälplig
och kunna acceptera uppdrag som rör föreläsningar och skriftliga sammanställningar.
Kommitténs uppdrag innefattar också att redovisa stilar och organisationer som representeras i
Sverige med utgångspunkt i de 5 huvudstilarna såväl som att aktivt söka information för att kunna
svara på frågor och redogöra fakta i möjligaste mån.
Kommittén har ett ansvar att spegla fakta och källor och vara en sammanhållande kraft gällande
dokumentation och bevarandet av denna.

Ordförande: Hardy Holm
Ledamot: Urban Runesson
Ledamot: Dante Fermin
E-post: budo@swekarate.se

Förutom tillsatta ledamöter söker kommittén referenspersoner som kan verka som stöd och bidra med
kunskap, anmäl intresse via e-mail.

Budokommitténs étiska policy
Inledning
Karaten i Sverige är liksom i övriga världen starkt splittrad i olika stilar och organisationer. Något som
dock är en stark sammanbindande faktor är stoltheten och drivkraften för karate. Även om karaten
idag är inne i ett ”upplysningsskede” är karatens kultur, historia och filosofi fortfarande omhuldad med
starkt förankrade myter och legender som för enskilda utövare har varit ”sanningar” under decennier.

Respekt
Vi respekterar vår traditionella historia, förstår betydelsen den utgör för många utövare, och uttrycker
oss försiktigt i det fall vi utmanar tidigare uppfattningar.

Korrekthet
Våra rön skall vara grundade på kontrollerbara källor. I det fall detta inte går, exempelvis muntliga
källor, skall detta klart framgå tillsammans med det resonemang vi fört i frågan.

Professionalism
Vi verkar för att ge karaten som helhet ett utökat innehåll, och i vårt arbete värderas vi stilar och
organisationer lika.

Lojalitet
Kommittén är tillsatt av karateförbundet. Detta innebär att allt vårt arbete utförs enligt det uppdrag vi
har fått och vi skall ha en ständig dialog med förbundet för att säkerställa att vi arbetar i samma
riktning.

Öppenhet
Allt arbete som kommittén utför skall öppet kunna redovisas vid förfrågan. Material vi tar fram i
förbundets namn tillhör förbundet och skall godkännas innan någon form av publicering eller
föreläsning sker.

Material
I de fall vi använder oss av material från andra instanser eller organisationer, alternativt material och
forskningsarbete som utförts eller utförs i ett annat sammanhang kvarstår givetvis rättigheterna till
detta material hos upphovsmännen om inte annat har avtalats.

