Protokoll nr 2/2006 fört vid styrelsesammanträde i SB&K:s Karatesektion, den 25 mars 2006 i Stockholm.

Närvarande ledamöter: Urban Andersson, Ordförande
Karin Sökare, Ledamot, Vice ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare (§3-§4)
Michael Bergman, Kassör
Anders Pettersson, Ledamot
Adjungerade:

Ove Viggedal (närvarande 1h §3)
Johan Scheuer (närvarande 1h §4)

i
Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Urban Andersson.
ii
Uppdrogs åt Jonas T Bengtsson att föra dagens protokoll med hjälp av Anders Pettersson.
iii
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karin Sökare.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från föregående styrelsesammanträde justerades.
§3
Diskuterades riktlinjerna för SB&K Karate Domarkommitté (Dk) avseende verksamhetsåret
2006, detta efter en bra redogörelse från av styrelsen adjungerade Ove Viggedal.
I stora drag så innebar riktlinjerna av att Dk önskade erhålla ett stort ansvar gällande Dk:s
verksamhet, att Dk skulle bestå av tre personer, att Dk önskar ansvara både för uttagningar
och utbildningar. Vidare så önskade Dk en suveränitet, enligt önskat mandat från styrelsen.
Detta skulle i stort innebära att med en viss given budget få driva sin verksamhet med de
prioriteringar som Dk självt beslutar. Ove Viggedal poängterade samtidigt att samtliga berörda parter från kommitté och nedåt och i dess verksamhet skulle genomsyras av teknisk
kompetens, ärlighet och ”raka puckar”.
Beslutades att utse Ove Viggedal till ordförande för domarkommittén (Dk).
att ge budgetansvar i den utsträckning som tidigare beslutades vid årsmötet.
att trots Dk:s mandat och suveränitet ändå kontinuerligt och vid var tid vara
skyldiga att delge styrelsen för det arbete som bedrivs.

att Dk skall åta sig att tillhandahålla aktuella listor på domare samt att åta sig att
jobba med förfrågningar och individuella utvecklingsplaner på de domare som
önskar vara aktiva.
Uppdrogs

åt Ove Viggedal arbeta vidare med det framlagda förslaget till direktiv för domarkommittén enligt styrelsens synpunkter samt inkomma med förslag på övriga ledamöter till kommittén. Domarkommittén uppdrogs även att se över och
revidera tävlingsbestämmelserna.
§4

Diskuterades riktlinjerna för SB&K Karatelandslag, dess ledning, innefattande rutiner och
organisationsplan avseende verksamhetsåret 2006. Detta efter en trevlig presentation med
förslag på dess verksamhet från av styrelsen adjungerade Johan Scheuer.
Beslutades att utse Johan Scheuer till ny förbundskapten för kumitelandslaget och Johan
Backteman till ny förbundskapten för katalandslaget.
Noterades

att Ramon beslutat att avgå som sportchef. Ramon kommer att avtackas i samband med SM-tävlingar den 26 mars.
§5

Beslutades att tävlingslicensen fortsatt skall vara giltig för fem tävlingar.
Uppdrogs

åt Karin Sökare att se över licenssystemet för domare och hur skade/läkarrapport från tävlingar skall se ut.
§6

Gällande sektionens hemsida konstaterades att det inte längre fanns någon webbansvarig
då Mats Nylander valt att ej fortsätta med uppdraget. Mats tackas för sin insats. Diskuterade
således sektionens hemsida samt riktlinjer för kommande webbansvarig.
Beslutade

att Anders Pettersson temporärt tar hand om hemsidan tills vi hittar en permanent lösning med ny webbansvarig.
§7

Beslutades att via kansliet begära in teknisk utrustning såsom datorer, skrivare, telefoner,
kamera fax mm. från tidigare funktionärer verksamma inom Karatesektionen.
§8
Noterades att Fredrik Eriksson kommer att fortsätta arbetet med att samla in filmer etc.
inför förbundets 50-årsjubileum (projektet Karatehistorik) och sammanställa material för en
DVD.
§9

Beslutades att rekommendera inval av Tierps Ashihara Karate och Pajala Sanshin Karateklubb under förutsättning att aktuellt distrikt granskar/godkänner invalet.
§10
Diskuterade styrelsens organisation och arbetsfördelning samt vilka kommittéer sektionen
behöver.
Uppdrogs

åt Anders Pettersson att ta fram ett förslag till organisationsplan och befattningsbeskrivningar.

Styrelsen diskuterade även regions verksamhet men inga beslut fattades i frågan.
§11
Diskuterade projektet Karateligan.
Beslutades att utse Michael Bergman till styrelsen kontaktperson mot projektledarna.
Styrelsen diskuterade framtida kata-seminarium. Frågan bordläggs tills nästa möte.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet §3 - §4

Vid protokollet §5 - §12

………………………..
Jonas T Bengtsson

………………………..
Anders Pettersson

Justeras:

…………………………
Karin Sökare

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

