Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm
den 15 januari 2006
Närvarande
Adjungerad
Anmält förhinder

Owe Stjernström, Mats Nylander, Dejan Brajic, Anders Pettersson,
Fredrik Eriksson och Virpi Alajarva.
Fredrik Ålander §§ 81-88
Nadereh Poorkhalkali och Gabriel Berg

§ 81 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.40.
§ 82 Fredrik.E väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 83 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 84 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 85 Fredrik.E redovisar preliminärt resultat per december. Ett utkast av budgeten för 2006
diskuteras.
§ 86 Fredrik.Å föredrar domarutbildarnas förslag till protesthantering i samband med tävlingar.
Beslutas att fastställa hanteringen som ett appendix till de svenska tävlingsreglerna. Uppdras åt
Fredrik.Å att distribuera skrivelsen med de ändringar som gicks igenom på mötet innan
skrivelsen läggs ut på hemsidan.
§ 87 Beslutas att fastställa domarutbildarnas förslag att införa blåa och röda smalbensskydd i
kumite per SM i april 2006. Noteras att från och med SM i april 2006 krävs blåa / röda fot- och
smalbensskydd.
§ 88 Beslutas att tidsbegränsa tävlingslicenserna till två (2) kalenderår. Kostnaden förblir 100
kr. Uppdras åt domarutbildarna att ändra tävlingsbestämmelserna och införa ny rutin där
tävlingslicenserna ska inlämnas till sekretariatet vid starten av varje klass. Mattchefen blir
tillsammans med domarpanelen ansvarig för kontrollen av licenserna.
§ 89 Med anledning av Mats önskemål om avlastning beslutas att Dejan övertar uppgiften om
att vara styrelsens kontaktperson gentemot domarsamordnaren
§ 90 Beslutas att rekommendera inval av Shorinjikempo Stockholm Norra Shibu förutsatt att
distriktet godkänner klubben.
§ 91 Verksamhetsberättelsen för 2005 skrivs av styrelsen. Uppdras åt Anders att lämna in
denna till kansliet.

§ 92 Mats rapporterar att ett första möte med klubbledare inom Stockholmsdistriktet gällande
prövoverksamhet av införande av karateliga kommer att ske den 21 januari på Bosön.
§ 93 Beslutas att försäljningen av sektionens tre gamla mattor kommer att ske med slutet
anbudsförfarande. Detta görs när de nya mattorna har anlänt. Uppdras åt Mats att lägga ut en
anbudsblankett på hemsidan.
§ 94 Nästa möte blir den 26 februari i Stockholm.
§ 95 Ordföranden Owe avslutar mötet klockan 16.40.
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