Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte i Göteborg den 3 april 2004
Närvarande

Owe Stjernström, Mats Nylander, Dejan Brajic, Nadereh
Poorkhalkali och Virpi Alajarva.

Adjungerad

Javier Escalante §§ 13-20.

Anmält förhinder

Michael Bergman, Ulf Karlsson, Jim Berglund, Anders Pettersson.

§ 13 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 11.10.
§ 14 Mats väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 15 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 16 Föregående protokoll läggs till handlingarna. Noteras att de senaste protokollen ej finns
utlagda å hemsidan.
§ 17 Sektionens ekonomiska läge per 29/2 gås igenom. Uppdras åt Michael att snarast ta fram
resultatet per 31/3.
§ 18 Beslutas att, förutsatt att distrikten svarar positivt, rekommendera inval av Tamashii
Kuniba kai Karateförening i Ale, Ditokan Karateklubb i Aneby, Karate-do Kase-ha Shotokanryu i Växjö samt Ed Parker kenpo karate studio i Stockholm.
Beslutas att bordlägga ansökan från F3 Idrottsklubb karatesektion i Göteborg samt Stensele
Sport klubb i Storuman tills distrikten har gett sitt yttrande.
§ 19 Beslutas att ge sanktion till Härlanda Karate klubb och Angered Karateklubb att arrangera
junior-SM hösten 2004.
§ 20 Domarutbildning med inriktning mot barnverksamhet diskuteras. Uppdras åt
domarkommittén att ha separat examination i samband med barntävlingar för de domare som ej
har licens. Beslutas att införa budopoäng i katatävlingarna.
Javier rapporterar från senaste domarkursen. Uppdras åt Nadereh, Ove Viggedal och Kristina
Ullgren att utforma provfrågorna för C-licens så att dessa mäter kunskap på rätt nivå.
Domarkommitténs samansättning diskteras. Ärendet bordlägges för närvarande.
§ 21 Landslagsledningens organisation.
Mats, Owe och Virpi redogör för utfallet av mötet med landslagsledningen och landslaget den
27/3/04.
Beslutas att fastställa tidigare utnämning av Ramon Malavé som sportchef. Beslutas att utse
Håkan Nygren som regionssamordnare.

§ 22 Diskuteras när lottningen till öppna klasser kan ske vid SM-tävlingarna. Ärendet
bordlägges för vidare utvärdering.
§ 23 Mats rapporterar från ett bra arrangerat kataseminarium. 140 personer deltog.
§ 24 Inför FS arbetskonferens den 16-17/4. Karatesektionen vill få klarhet i vad kansliets
funktion är och hur mycket hjälp sektionsstyrelsen, kommittéerna och medlemmarna kan få
framöver. Noteras att karatesektionen är den största sektionen med ca 50 % av förbundets
medlemmar.
§ 25 Noteras att ingen frivillig finns som ansvarig för e-post svar till karate@budo.se. Uppdras
åt Virpi att kontakta de styrelseledamöter vilka ej är närvarande på mötet.
§ 26 Bidragsansökan till VM i Moskva för döva den 19-24 maj avslås enligt tidigare motivering
12/3/2003: … Styrelsen är positiv till ett samarbete, men har ej några ekonomiska medel att
tilldela.
§ 27 Beslutas att Owe är sektionens representant på EM i Moskva.
§ 28 Nästa möte blir den 5 juni i Stockholm.
§ 29 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 14.55.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Virpi Alajarva

Mats Nylander

Owe Stjernström

