Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm den 1 maj 2005
Närvarande
Anmält förhinder

Owe Stjernström, Mats Nylander, Nadereh Poorkhalkali, Anders
Pettersson, Dejan Brajic, Fredrik Eriksson och Virpi Alajarva.
Jim Berglund och Gabriel Berg

§ 11 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.10.
§ 12 Nadereh väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 13 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 14 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 15 Fredrik redovisar preliminärt resultat per april.
Noteras att det ska finnas underlag för användandet av det internationella stimulansbidraget.
Noteras att domarutbildarna får omdisponera sin budget för resterande verksamhetsår att även
inkludera junior-SM och lag-SM.
§ 16 Uppdras åt Owe att kontakta de tre arter som ingår i sektionen i fråga om de vill tillhöra
annan sektion i förbundet.
§ 17 Beslutas att stödja genomförda SM i Sunne med motsvarande 8 250 sek. Uppdras åt
Dejan att kontakta arrangör av junior-SM om ev samarrangemang av lag-SM. Styrelsen vill
ånyo utvärdera ett samarrangemang och ett stöd för ett samarrangemang uppgår till 15 000 sek
under hösten 2005. Uppdras åt Mats att förbereda en utvärdering av ett dylikt samarrangemang.
§ 18 Beslutas att fastställa beslut via e-post, dvs att rekommendera inval av Ronin Do IF,
Stockholm. Beslutas även att fastställa beslut via e-post, dvs att rekommendera inval av IF
Shotokan Center Göteborg, Riviera Karateklubb IF, Piteå, Tranemo Kuniba Kai samt
Hudiksvalls Kuniba Kai förening förutsatt att distrikten godkänner klubbarna.
Beslutas att rekommendera inval av Sollefteå Karateklubb. Beslutas att rekommendera inval av
Bujinkan Björkstadens IF, Umeå och Fagersta Kuniba Kai förening förutsatt att distrikten
godkänner klubbarna
§ 19 Kansliets arbetsuppgifter diskuteras. Uppdras åt Virpi att sammanställa enkäten och skicka
in densamma till kansliet.
§ 20 Siamak Rezaie och Saman Parsifar har i varsin skrivelse tagit upp idén om att införa en liga
inom barntävlingar. Styrelsen är positiv till idén, men önskar mer konkret förslag.
Initiativtagarna uppmanas att diskutera idén med arrangörer. Noteras att detta behöver en viss
administrativ resurs.

§ 21 Remiss om knock out definition enligt medicinska kommittén diskuteras. Beslutas att
rekommendera att ordet ”psykisk” ska strykas helt i dokumentet och att definitionen bör hålla
sig till ”en eller en serie av slag och/ eller sparkar mot huvudet”. Noteras att det bör läggas upp
en administrativ rutin att följa upp uppkomna skador i samband med tävling, lämpligen på
kansliet.
§ 22 NM 2006 diskuteras. Göteborgs Kanzen Kai är intresserade av att arrangera denna tävling
och styrelsen ställer sig positiva till detta. Uppdras åt Owe att klargöra med de andra länderna
om att Sverige arrangerar NM 2006.
§ 23 Arrangören av landskampen informerar styrelsen via skrivelse om förberedelserna.
Uppdras åt Dejan att kontakta arrangören samt sportchefen i ärendet.
§ 24

Mats rapporterar att på kataseminariet deltog 80 personer.
Mats rapporterar att på SMet deltog 90 aktiva. Två protester inkom och löstes på plats.
Noteras att sportchefen önskar återkval för seniorer i den öppna klassen.
Nadereh rapporterar från regionstävlingen. Region Öst vann herrarnas och Väst vann
damernas lagtävling.
Noteras att det finns budgeterade medel för regionsverksamhet även på internationell nivå.
Anders rapporterade från SM i Shorinjikempo. I anslutning till SM anordnades även ett
träningsläger med japanska instruktörer, bl.a. en världsmästare och sexfaldig japansk
mästare. Det deltog cirka 90 personer på lägret.

§ 25 FS presidiet anmälde karatesektionen till revisorerna dagen innan årsmötet i mars.
Styrelsen välkomnar en granskning för att klargöra om fortsatt stöd kan utgå i framtiden för SM,
kataseminarier, landskamp och dylikt.
§ 26 Övriga frågor:
Beslutas att Mats som webbansvarig kan köpa in en bärbar dator för en kostnad på ca
6.500 sek.
Noteras att Mats kommer att besvara frågor vilka kommer in via
styrelse.karate@budokampsport.se, webmaster.karate@budokampsport.se och
info.karate@budokampsport.se.
§ 27 Nästa möte blir i augusti/september. Uppdras åt Virpi att skicka en kryssa-i-lista.
§ 28 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.30.
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