Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Karlstad
den 1 oktober 2005
Närvarande
Anmält förhinder

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

§ 46 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 17.20.
§ 47 Mats väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 48 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 49 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 50 Beslutas att rekommendera inval av BKM Sports of Harmony IF, Örebro och Umeå
Koryukan Karateklubb. Beslutas att rekommendera inval av Stora Höga Kyokushin
Karateklubb, Stenungsund förutsatt att distrikten godkänner klubben.
§ 51 Kommittén Budo för Funktionshindrade önskar kartlägga hur många klubbar i vårt förbund
som redan har en verksamhet som omfattar även funktionshindrade. Noteras att kommittén har
skickat ut en enkät till föreningarna.
§ 52 Kriterier för tävlingsläkare diskuteras.
Uppdras åt Dejan att kontakta medicinska kommittén med en förfrågan om eventuell breddning
av kriterierna.
§ 53 Kriterier för tävlingslicens diskuteras.
Uppdras åt Owe att kontakta domarutbildarna i frågan. Information om kontroll av
tävlingslicens bör utgå till arrangörer vid sanktionstillfället. Uppdras åt Owe att informera
kansliet i ärendet.
Beslutas att förtydliga tidigare beslut, 2003-09-21 § 32A: tävlingslicens kostar 100 kr. Om
licensen köps på plats kostar licensen 200 kr varav arrangören ombesörjer mellanskillnaden.
§ 54 Mats föredrar domarsamordnarens regeländringar.
Ändring av 83 § 1 pkt (23 januari 2005) införande av fotskydd enligt WKFs krav införs fr o m
SM 2006 (ej barn). Ändringen fastställs
§ 55 Styrelsen ska undersöka hur applicering av tävlingsreglementet gällande sponsorer kan
implementeras.
§ 56 a) Uppdras åt Nadereh att kontakta arrangör av junior-SM om ev samarrangemang av lagSM under samma dag den 29 oktober 2005.

b) SM 2006 diskuteras. Uppdras åt Owe att kontrollera datum med landslagsledningen.
§ 57 2005-09-11 § 43 skrivelse från Tamas Weber.
Sportchefen har svarat Tamas Weber. Styrelsen beslutar att tillställa Tamas svaret.
Styrelsen har fortsatt fullt förtroende för landslagsledningen inklusive sportchefen.
§ 58 Incident i samband med Centrum Cup i Kristianstad. En tävlande har brutit mot
tävlingsreglementet under pågående match. Styrelsen ser allvarligt på händelsen.
Uppdras åt Owe att kontakta Skånes Budo- och Kampsportförbundet och överlämna ärendet till
dem för vidare behandling.
§ 59 Övriga frågor:
Karatelandslaget har tagit hem 1 guld, 3 silver och 4 brons för seniorer och 1 guld och 1
brons för juniorer på British Open samt 4 silver och 4 brons för seniorer och 4 guld, 4
silver och 2 brons för juniorer på Finnish Open. Dagens landskamp slutade dock med
förlustsiffrorna 6-12.
Noteras att Nadereh representerar styrelsen i samband med NM i Tammerfors den 15/10.
§ 60 Nästa möte blir i november/december. Uppdras åt Virpi att skicka en kryssa-i-lista.
§ 61 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 19.10.
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