Protokoll från Karatesektionens styrelsemöte, Stockholm
den 26 februari 2006
Närvarande
Anmält förhinder

Owe Stjernström §§ 96-101, Mats Nylander, Dejan Brajic, Anders
Pettersson, Nadereh Poorkhalkali och Virpi Alajarva.
Fredrik Eriksson och Gabriel Berg

§ 96 Ordföranden Owe öppnar mötet klockan 12.45.
§ 97 Nadereh väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
§ 98 Dagordningen kompletteras och godkänns.
§ 99 Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.
§ 100 På förslag av domarutbildarna beslutas att det vid SM i mars 2006 är frivilligt att använda
smalbenskydd i kumite. Om den tävlande använder smalbenskydd skall de vara blå eller röda
och uppfylla den godkända standarden.
§ 101 Beslutas att ändra stödet till arrangörer av SM till 15 000 kr. Dessa medel ska vara en
grundplåt för domarkostnaden. SB&Ks logga ska finnas på annonsmaterialet.
§ 102 Resultatet för 2005 fastställs. Sektionen gör ett underskott på 8 762 kr. Balanserade
resultatet blir 63 949 kr. Budget för 2006 fastställs på årsstämman. Uppdras åt Fredrik att
presentera styrelsens förslag.
§ 103 Beslutas att rekommendera inval av Strömstads Funakoshi Karate Klubb samt Perstorps
Karateklubb.
§ 104
* Mats rapporterar att Boden Open hade 285 deltagare fördelade på barn/
ungdom/vuxna. På tävlingen deltog även tävlande från Norge och Japan.
* Mats rapporterar att kansliet har fått in sju anbud på mattorna. Kansliet slutför
försäljningen och kommer att sälja till de tre högstbjudande.
* Noteras att Ramon Malavé har blivit invald i den Europeiska Tekniska
kommittén. Styrelsen lyckönskar Ramon i sitt arbete.
* Nadereh rapporterar om det fortsatta arbetet med utvärdering av sektionens
barnregler.
* Anders rapporterar att shorinji kempo har SM den 6 maj i Haninge.
§ 105 Noteras att det är ett svårt arbete att diskutera kriterier för tävlingsläkare i avsaknad av en
aktiv medicinsk kommitté i förbundet.

§ 106 Nadereh berättar om arbetet med NM den 22 april i Göteborg. Inbjudan är utskickad och
budgeten är avlämnad.
§ 107 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2006 färdigställs. Uppdras åt Mats att lägga ut
skrivelsen ut på hemsidan samt åt Virpi att lägga ut skrivelsen på forumet.
§ 108 Nästa möte blir årsmötet den 18 mars i Stockholm.
§ 109 Sekreteraren Virpi avslutar mötet klockan 16.30.
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