Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte i Stockholm den 5 juni 2004
Närvarande

Owe Stjernström, Mats Nylander, Dejan Brajic, Jim Berglund §§ 3039, Nadereh Poorkhalkali och Virpi Alajarva.

Adjungerad

Javier Escalante §§ 30-40.

Anmält förhinder

Michael Bergman, Ulf Karlsson, Anders Pettersson.

§ 30 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.30.
§ 31 Dejan väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 32 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 33 Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 34 Sektionens ekonomiska läge per 30/4 gås igenom.
§ 35 Beslutas att rekommendera inval av F3 Idrottsklubb karatesektion i Göteborg, Stensele
Sport klubb i Storuman, Trosa Karateklubb, Hi Sho Kan Taidoklubb på Gotland samt Täby
Karate Sällskap.
Beslutas att bordlägga ansökan från Kyokushin Tigers Idrottsförening i Rinkeby, tills distriktet
har gett sitt yttrande.
§ 36 Domaruttagningar till sektionens tävlingar diskuteras. Uppdras åt Förbundsstyrelsen att ge
sektionen klarhet i hur agera enligt stadgarnas 7 kapitel om Föreningar, 3 §, punkt f.
§ 37 Javier informerar att Danska Karateförbundet har gjort en anmälan gällande en svensk
domares agerande i samband med Bushido Open. Ärendet ligger för närvarande hos SB&Ks
Juridiska nämnd.
§ 38 Javier informerar att de nya barndiplomen är klara och att en ny domarebok är under
tryckning. Javier har även tagit fram litteratur att användas vid domarutbildning för barnkumite
c-licens. Nadereh föreslår att låta en barnpsykolog föreläsa i samband med tävlingar. Javier
informerade att nya frågor har tagits fram för barnkumite c-licens.
§ 39 Karatens tävlingsregler diskuteras. Beslutas att tillåta döva tävla i kumite på förbundets
tävlingar. Detta ska utvärderas efter en prövotid. Noteras att ingen särbehandling av de tävlande
kommer att göras. Noteras också ett önskemål att de tävlande informerar både arrangören och
domare i samband med deltagande.

§ 40 Domarkommitténs organisation diskuteras. Styrelsen går igenom skrivelsen den 6/5/2004
från delar av domarkåren.
Noteras att sektionens mål har uppnåtts då vi nu har totalt 80 domare varav 2 domare på VMnivå samt 2 domare på EM-nivå.
Styrelsen har för avsikt att göra en organisationsförändring av domarverksamheten. Uppdras åt
Owe att ta fram förslag på direktiv.
§ 41 Owe informerar om EM i Moskva. Noteras att nästa EM går på Teneriffa och den därefter
går i Oslo. Höstens VM går i Mexico och att Finland arrangerar VM 2006.
§ 42 En framtida organisation av sektionerna kontra förbundsstyrelsen diskuteras.
§ 43 Avtalstiden på Sponsoravtalet går ut den 30/6/2004. Uppdras åt Owe att sammanställa
offerterna från Adidas och SBI. Detta skickas ut via e-post till styrelsen för beslut.
§ 44 Nordisk samarbete diskuteras. Uppdras åt Per-Ola Olsson att arrangera ett möte för att få
underlag till ett nordisk/baltisk samarbete inom tävlingssammanhang. Beslutas att tilldela
10.000 kr till detta projekt.
§ 45 Noteras att Mats efterlyser en tidsplan för inköp av nya mattor till förbundet.
§ 46 Nästa möte blir preliminärt den 22 eller 29 augusti i Stockholm.
§ 47 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.15.
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