Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte i Stockholm den 3 oktober 2004
Närvarande

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

Anmält förhinder

Michael Bergman, Jim Berglund, Ulf Karlsson, Nadereh
Poorkhalkali.

§ 65 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.30.
§ 66 Dejan väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 67 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 68 Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 69 Sektionens ekonomiska läge bordlägges tills aktuell information finns.
§ 70 Beslutas att rekommendera inval av Shotokan karateförening Skellefteå förutsatt att
distriktet ger sitt godkännande.
§ 71 Per-Ola Olsson rapporterar via skrift om ett positivt möte om NM i samband med Finska
Öppna. Finland, Norge, Island är positiva. Danmark avvaktar tills vidare. Nystart kommer att
ske i Finland under våren 2005.
Styrelsen är positiv och ger P-O fortsatt uppdrag att vara kontaktperson i detta ärende.
§ 72 a) Dejan rapporterar från Centrum Cup i Kristianstad den 25-26/9. 600 startande under
bägge dagarna.
b) Virpi rapporterar från Heian Cup i Karlstad den 2/10. 150 deltagare från Sverige och
Norge.
§ 73 Centrum Karateklubb i Kristianstad har arbetat fram en rutin för dokumentering av skador
under tävling. Uppdras åt Dejan att göra rutinen mer allmän samt undersöka om rutinen kan
ingå i tävlingsreglementet.
§ 74 Beslutas att köpa in tjänst för att förnya hemsidan. Uppdras åt Mats att uppdatera sidan
när den är klar. Styrelsen vill också tacka tidigare webmastern Cynthia Loo för det nedlagda
arbetet.
§ 75 Beslutas att inför ny organisation av domarkåren enligt ”Framtida organisation av Svenska
domarkåren” (bilaga). Beslutas att utse Fredrik Åhlander som samordnare. Beslutas att utse
Javier Escalante, Fredrik Åhlander, Ove Viggedal och Peter Sahlberg till utbildare då de innehar

internationell domarlicens. Beslutas att utse Mats som styrelsens kontaktperson gentemot
samordnaren.
Styrelsen vill också tacka tidigare domarkommittén för deras nedlagda arbete.
§ 76 a) Anders rapporterar om Shorinji Kempo-kommitténs kommande SM den 13/11 i
Stockholm.
b) Owe rapporterar från Finska Öppna den 12/9 där Sverige, Finland samt Estland deltog.
§ 77 Noteras att Förbundsstyrelsen ej har återkommit om riktlinjer till karatesektionesstyrelsen
gällande konkurrerande verksamhet.
§ 78 Beslutas att rekommendera Förbundsstyrelsen att ge Eurocard till karatesektionens
sportchef.
§ 79 Nästa möte blir bör planeras till november i Stockholm. Uppdras åt Virpi att ta fram
förslag på lämpliga datum. Noteras att Förbundsstyrelsen ska genomföra en framtidskonferens
den 4/12.
§ 80 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 16.45.
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