Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte i Stockholm den 1 februari 2004
Närvarande: Owe Stjernström, Mats Nylander, Dejan Brajic §§ 51-62, Nadereh Poorkhalkali,
Michael Bergman, Jim Berglund, Ulf Karlsson §§ 51-61, Anders Pettersson och Virpi Alajarva
Adjungerad: Javier Escalante §§ 51-56.
§ 51 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.30.
§ 52 Dejan väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 53 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 54 Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 55 Diskuteras Domarkommitténs tidigare utskickade förslag på förbättringar på hur
domarkurserna ska få bättre resultat. Uppdras återigen åt domarkommittén att precisera sina
förslag. Uppdras återigen också åt domarkommittén att ta fram en skriftlig utbildningsplan för
domarlicenserna i de olika kategorierna för kommande verksamhetsåret 2004.
§ 56 Landslagsledningens organisation.
(A) Brev från Karate Team Compiler lämnas utan åtgärd.
(B) Michael och Mats redogör för utfallet av mötet med landslagstränarna Reza Mohseni och
Lotta Berger den 17/1/04. Beslutas att anta föredragna direktiv gällande den nya
landslagsorganisationen och att uppdra åt landslagets ledning att ta fram en detaljplan som
följer direktiven. Det uppdras också åt Michael och Mats att redogöra för styrelsens inställning
enligt direktiven och vara landslagets ledning behjälplig vid framställan av detaljplan.
Beslutas att utse Roger Eliasson och Johan Backteman som katatränare för en tid av ett år.
Samtidigt vill styrelsen tacka Conny Ferm för sitt engagemang och drivkraft som katatränare.
§ 57 Eslöv Shotokan Karate Academy har överklagat tidigare sanktionsbeslut gällande Budo
Nord Open Karate World Cup och Lag-SM i karate för 2004 med hänvisning till att deras klubb
ej längre tillhör en konkurrerande världsorganisation. Föreningen vill att deras ansökan
gällande vilket Budo Nord Open Karate World Cup behandlas igen. Uppdras åt Virpi att få
fram en skriftlig redogörelse från arrangören att de svenska barnreglerna följs. Först därefter
kan styrelsens tidigare beslut upphävas.
§ 58 Noteras att det ej finns arrangör för lag-SM och ej heller för junior-SM. Uppdras åt
kansliet att annonsera efter arrangörer på hemsidan.
§ 59 Ninpo taijutsu i Sverige kommer att arrangera en instruktörskurs med Svenerik Bogsäter.
Kursen ryms inom kommitténs budgetram.
§ 60 Taido kommer att arrangera VM den 4-10 augusti 2005 i Göteborg. Uppdras åt Ulf att
äska centrala medel till detta extraordinära evenemang.
§ 61 Bodens karateklubb har inkommit med en förfrågan om att sektionen bidrar med
transportkostnaden av mattor till Boden Open. Beslutas att avslå ansökan. Diskuteras att inleda
ett samarbete med distriktet gällande mattor mm.
§ 62 Michael föredrar det preliminära resultatet för 2003. Noteras att sektionen har gjort ett
nollresultat. Noteras också att överskottet från tidigare år tas med till nästa verksamhetsår.
Michael föredrar den preliminära budgeten för 2004. Noteras att VMet kommer att gå i Mexico.
Uppdras åt Michael att justera budgeten och skicka den till styrelsen.
§ 63 Verksamhetsplan för 2004. Styrelsen vill arbeta med följande under 2004:
• utveckla landslagets organisation och ledning
• fortsätta med stödet till breddsatsning i samarbete med distrikten
• genomföra en internationell kataseminarium
• stödja domarkommittén med arbetet att ta fram en utbildningsplan och mål för
domarutbildningen
Uppdras åt Owe att göra verksamhetsplanen till årsmötet.
§ 64 Nästa möte blir årsmötet den 20 mars 2004 i Stockholm. Preliminärt bokas ett möte även
den 3 april i Göteborg i samband med SMet.
§ 65 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.55.
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