Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm
den 27 november 2005
Närvarande
Anmält förhinder

Owe Stjernström, Mats Nylander, Nadereh Poorkhalkali, Dejan
Brajic §§ 62-78, Anders Pettersson, Fredrik Eriksson och Virpi
Alajarva.
Gabriel Berg

§ 62 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.30.
§ 63 Dejan väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 64 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 65 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 66 Fredrik redovisar preliminärt resultat (DVD film historik) per oktober.
Beslutas att fördela årets tagna kostnader till de två projekten; NM 2005 och Karatehistorik.
§ 67 Beslutas att rekommendera inval av Töcksfors karateklubb (Årjäng) och Alyasso Kenpo
Karate klubb (Spånga) förutsatt att distrikten godkänner klubbarna.
§ 68 Kriterier för tävlingsläkare, uppföljning av § 52.
Medicinska kommittén tycks inte redo för att bredda kriterierna för medicinsk tävlingsansvarig.
Uppdras åt Owe att kontakta andra idrotter om hur de hanterar denna fråga.
§ 69 En medlemsförening har lyft frågan om bärandet av slöja på träning inom vår idrott.
Styrelsen rekommenderar att klubbarna följer tävlingsreglementet även på träningen, dvs. inte
tillåta huvudbonad på träning.
§ 70 a) Inköp av tävlingsmattor. Uppdras åt Owe att ta in offert från leverantörer samt köpa in
tre mattor till sektionen.
b) Inköp av sk poängräkningstavlor. Uppdras åt Mats att köpa in ett exemplar till sektionen för
testning.
§ 71 Översyn och utvärdering av tävlingsreglerna för barn
Uppdras åt Nadereh att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att samla ihop tio års erfarenhet av
tillämpningen av barnreglerna samt göra en sammanfattning.
§ 72 Uppdras åt Mats att annonsera å hemsidan för en arrangör av SM 2006.
§ 73 Nadereh rapporterar från NM i Tammerfors samt förberedelserna inför NM 2006 i
Göteborg. Beslutas att kommunikationen bör vara officiell och ske centralt. Uppdras åt Virpi
att be kansliet skapa e-post konton till detta syfte.

§ 74 Barnliga diskuteras enligt förslag från Siamak Rezaie. Noteras att detta kommer att skötas
av tävlingsarrangörerna och bygger på frivillighet.
§ 75 JKF Wadokai Cup, sanktionsansökan.
En förutsättning för att ge sanktion till en tävling inkluderandes stilnamn är att tävlingen är
öppen för alla samt att det står ”open” i själva namnet för tävlingen. Förutsatt att arrangören
följer kriterierna beslutas att ge tävlingen i sig sanktion.
§ 76 Diskussion om Förbundsstyrelsens ev bidragspolicy:
Sektionsstyrelsen önskar kunna fortsätta ge bidrag och stöd till verksamhet som gynnar våra
idrotter och inte drabbar klubbarna med merarbete.
Det är årsstämman som fastställer budget och verksamhetsplan. Om nya projekt uppkommer
under året har styrelsen kompetens att besluta om dessa. Förutsättning för bidrag/stöd bör vara
att besluten om dessa protokollförs, resultatet särredovisas i resultaträkningen samt nämns i
verksamhetsberättelsen. Uppdras åt Virpi att delge FS sektionens synpunkter.
§ 77 Ds 2005:46 "Lag om förbud mot vissa kampsportsmatcher:
Frågan diskuteras livligt av styrelsen.
§ 78 a) Anders rapporterar från VM i Shorinji Kempo i Japan. 2 800 starter. Sverige kom 4:a i
herrklass 3 dan samt två 5:e plats i damklass 2 dan resp 1 dan. Efter tävlingen var det Council
möten samt träningsläger med totalt 485 deltagare.
b) Styrelsen informeras om nya regeländringar gällande fotskydd.
§ 79 Nästa möte blir i januari/februari. Uppdras åt Virpi att skicka en kryssa-i-lista.
§ 80 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 17.25.
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