Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm
den 11 september 2005
Närvarande
Anmält förhinder
Adjungerande

Owe Stjernström, Mats Nylander, Nadereh Poorkhalkali, Dejan
Brajic, Fredrik Eriksson och Virpi Alajarva.
Anders Pettersson och Gabriel Berg
Peter Ljungqvist, Roberto Gonzalo §§ 29-33

§ 29 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.30.
§ 30 Nadereh väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 31 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 32 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 33 Peter Ljungqvist och Roberto Gonzalo från Kungsängens Kampsport och
Självförsvarsförening presenterar ett förslag till liga i karate. Beslutas att tillsätta en
projektkommitté där Mats är styrelsens representant. Beslutas att genomföra projektet under
2006/07 inom Stockholmsregionen. Syftet med projektet är att skapa förutsättning för en liga i
Sverige. Uppdras åt Owe att kontakta Stockholmsdistriktet i denna fråga.
§ 34 Fredrik redovisar preliminärt resultat per augusti.
Noteras att verksamhetsansvariga ska ha tillgång till siffrorna.
Noteras att sektionen har förbrukat 50 % av budgeten, dock har domarutbildarna förbrukat
närmare 80 %.
§ 35 Beslutas att rekommendera inval Mölnlycke Shinzen Karate Klubb samt Bushido Karate
Karlskrona IF. Beslutas att bordlägga BKM Sports of Harmony IF, Örebro och Umeå Koryukan
Karateklubb tills distrikten hinner besöka och godkänna klubbarna.
§ 36 Beslutas att stödja nästa års NM arrangör med 3 000 kr i bidrag till ett studiebesök till NM
i Tammerfors den 15 oktober.
§ 37 Noteras att Bujinkan och Taido har gått över till Kampsportsektionen enligt
förbundsstyrelsens beslut den 12 juni 2005.
§ 38 Beslutas bevilja Jim Berglund entledigande av sitt styrelseuppdrag i karatesektionen.
Beslutas att Nadereh blir ordinarie styrelseledamot fram till nästa förbundsstämma.
§ 39 Uppdras åt Owe och Mats att hitta en lämplig arrangör för höstens lag-SM.

§ 40 Styrelsen har fått in en skrivelse där det uppmärksammas att åldersindelningen enligt
barntävlingsreglerna ej alltid följs. Styrelsen uppmanar arrangörer, klubbledare och
tävlingsledare att nogsamt följa de aktuella tävlingsreglerna.
§ 41 SB&K kommer att ha 50 års jubileum år 2008. Inför detta kommer FS centralt att ta fram
en historisk skrift om förbundet.
Fredrik tar upp idén om att överföra gamla filminspelningar till DVD format och att klippa ihop
dessa till intressanta sekvenser. En allmän förfrågan om att få låna gamla filmer kommer att
läggas ut på hemsidan. Beslutas att initialt stödja idén med 4 000 kr.
Sektionsstyrelsen uppmanar förbundsstyrelsen att inkludera denna idé inför 50 års jubileum
satsningen.
§ 42 Styrelsen noterar att domarutbildarnas budget kommer att överskridas pga ej budgeterade
deltagandet på NM i Tammerfors den 15 oktober.
§ 43 Övriga frågor:
Kontrollen av tävlingslicenserna diskuteras. Uppdras åt Fredrik och Mats att ta fram en
rutin för att få en bättre kontroll av licenser.
Noteras att Tamas Weber har tillskrivit styrelsen i fråga om uttagning till landslaget.
Styrelsen uppdrar åt landslagsledningen att ge deras uppfattning i frågan till styrelsen.
Frågan om att införa SM i kyokushin diskuteras. Bordläggs tills ett konkret förslag
presenteras.
Förberedelserna för Landskampen mellan Sverige – Norge den 1/10 pågår och går enligt
plan.
§ 44 Nästa möte blir i samband med landskampen Sverige-Norge i Karlstad den 1 oktober.
§ 45 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.00.
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