Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte i Stockholm den 22 augusti
2004
Närvarande

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

Adjungerad

Javier Escalante §§ 48-54.

Anmält förhinder

Michael Bergman, Ulf Karlsson, Jim Berglund.

§ 48 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.10.
§ 49 Dejan väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 50 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 51 Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 52 Sponsoravtalet med Adidas gås igenom. Uppdras åt Virpi att göra en eventuell sista
ändring och meddela kansliet. Beslutas att rekommendera Förbundsstyrelsen att teckna avtalet
med eventuella ändringen.
§ 53 Owe redogör för hur Domarorganisation kan förnyas. Målet är att ha utbildare. Uppdras åt
Owe att diskutera direktiven med sektionens utbildare. Noteras att nuvarande Domarkommitté
har beslutat den 23 juni att ej genomföra några kurser förrän nya organisationen är klar.
§ 54 Beslutas att rekommendera inval av Kungsängens Kampsport & Självförsvars Förening
samt Föreningen Nacka-Värmdö Karate Kai.
Beslutas att rekommendera inval av Kyokushin Tigers Idrottsförening i Rinkeby samt Shiai
idrottsförening i Solna förutsatt att distriktet ger sitt godkännande.
§ 55 Sektionens ekonomiska läge per 31/7 gås igenom.
§ 56 Internationell stimulansbidrag för 2005. Uppdras åt Ulf och Anders att för respektive art
göra klart ansökan för stimulansbidraget. Uppdras åt Virpi att sammanställa dessa ansökningar
till Förbundsstyrelsen.
§ 57 Beslutas att Mats inventerar sektionens mattor i samband med nästa tävling. Beslutas att
Owe tar kontakt med leverantörer.
§ 58 a) Anders rapporterar om Shorinji Kempo-kommitténs lyckade Koshukai i Karlstad.
Evenemanget drog 140 personer och var sponsrat av hombu.

b) Mats och Owe rapporterar om landslagets tester och träningsläger på Bosön under
sommaren.
c) Nadereh rapporterar om genomgången av domarfrågorna vilka används i samband med
examination.
§ 59 Sektionens hemsida diskuteras.
§ 60 Under 2005 kommer festligheter att äga rum i Karlstad i samband med 100-års firande av
Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge. I samband med detta har sektionen fått en
förfrågan om att delta på en landskamp. Uppdras åt Owe att kontakta sportchefen Ramon
Malavé samt Norska karatelandslaget.
§ 61 Owe rapporterar om arbetet med att arrangera ett nordiskt samarbete vilket Per-Ola Olsson
organiserar. Ett möte är inplanerat med medverkande länder i samband med Finska Öppna.
§ 62 Uppdras att Owe representerar sektionen på Finska Öppna den 11-12 september.
§ 63 Nästa möte blir den 3 oktober i Stockholm.
§ 64 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 15.15.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Virpi Alajarva

Dejan Brajic

Owe Stjernström

