Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm den 23 januari 2005
Närvarande
Adjungerad
Anmält förhinder

Owe Stjernström, Mats Nylander, Nadereh Poorkhalkali, Jim
Berglund, Dejan Brajic, och Virpi Alajarva.
Ramon Malavé
Michael Bergman, Anders Pettersson Ulf Karlsson,.

§ 81 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 13.10.
§ 82 Jim väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 83 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 84 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna. Dejan informerar att rutinen för
dokumentering av skador under tävling har givits till domarsamordnaren för vidare distribution
till tävlingsarrangörer.
§ 85 Mats föredrar domarsamordnarens regeländringar.
1. införande av fotskydd enligt WKFs krav införs fr o m lag-SM 2005 (ej barn).
2. förtydligande/ändring i regeltillägg för barn gällande kata och kumite.
3. Ändring av mubobi-tolkning enligt WKF.
4. Differentiering av skrivningskraven för c- resp B-licens i kumite.
5. Tillägg att yngre juniorer ej får delta i lagtävling i kumite. Dessa ändringar fastställs.
Senaste domarkursen skedde i samband med landslagsträning den 15-16/1. 9 nya domare
examinerades.
§ 86 Sektionens resultatet för 2004 blir -80.887 kr. Utgående medel, inkluderande tidigare års
överskott, är +72.711 kr varav 15.000 tillhör Bujinkan och disponeras under 2005.
Budgeten för 2005 gicks igenom och justerades.
§ 87 Sektionens representation i FS den 16/1/2005.
Virpi har representerat sektionen på FS-möten under gångna verksamhetsåret enligt beslut den
20 mars 2004. På mötet den 16/1 har Virpi reserverat sig mot FS beslut om att a) rekommendera
årsstämman inval av shootfighting och krav maga samt b) rekommendera årsstämman bildande
av egna sektioner för shorinji kempo, taido och bujinkan budo taijutsu.
Närvarande styrelseledamöter beslutar att stödja Virpis reservationer.
Noteras att Jim reserverar sig i punkten b och är för bildandet av tre nya sektioner.
§ 88 FS har delegerat Karin Sökarens brev om henne som domare till sektionen. Uppdras åt
Owe att besvara brevet både till Karin som till Riksidrottsförbundet.

§ 89 Ulf Karlsson har via e-post den 21/1 informerat om arbetet inför VM i taido i augusti 2005.
Noteras att arbetet flyter på och att kommittén har erhållit 75.000 kr för internationell
stimulansbidrag från Riksidrottsförbundet.
§ 90 a) Landskamp mellan Sverige och Norge kommer att vara den 1-2/10 i Karlstad.
b) NM kommer att köras den 15/10 i Finland. Uppdras åt Owe att bekräfta datumet hos
arrangören.
c) Styrelsen tackar Mats för arbetet med hemsidan.
§ 91 Inköp av ny matta har gjorts av Owe. Beslutas att donera en gammal matta till
Västerbottens Budo- & Kampsportsförbund med placering i Umeå.
§ 92 Ramon informerar
att budget och utfall kommer att kunna följas upp per aktivitet fr o m 2005.
Landslaget har idag 31 aktiva fördelade på seniorer, juniorer, damer i kumite samt kata.
Uttagning till landslag kommer att ske från regionerna.
Noteras att FS har återigen bordlagt frågan om Eurocard till sportchefen.
§ 93 Inför årsmötet den 12 mars. Anders har sammanställt verksamhetsberättelsen. Budgeten är
justerad enligt § 86. Verksamhetsplan ska korrigeras, dialog via e-post.
§ 94 Övriga frågor:
Beslutas att Mats representerar sektionen på Boden Open.
Noteras att FS har ännu ej klartgjort hur sektionen ska agera i ärenden gällande
konkurrerande förbund.
§ 95 Nästa möte blir ett telefonmöte i februari/mars innan årsmötet.
§ 96 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.00.
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