Protokoll nr 4/2006 fört vid styrelsesammanträde i SB&K:s Karatesektion, den 21 april 2006 i Göteborg.

Närvarande ledamöter: Urban Andersson, Ordförande
Karin Sökare, Ledamot, Vice ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Kristina Ullgren, Suppleant
Bengt Zachrisson, Suppleant
i
Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Urban Andersson.
ii
Uppdrogs åt Jonas T Bengtsson att föra dagens protokoll.
iii
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karin Sökare.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från föregående sammanträde, per capsulam,
av den 15 april 2006 justerades i den mån det gick varpå övriga ledamöter skulle justera å
det snaraste genom Javier Escalantes försorg.
§16
Genomgång och behandling av klubbansökningar.
Beslutades att rekommendera inval av Valbo Karate Kai IF och Åhus Karateklubb under
förutsättning att aktuellt distrikt granskar/godkänner invalet.
§17
Ordföranden redogjorde för ärendet Bushido Open och dess marknadsföringsaktivitet varvid
styrelsen kunde konstatera att ordföranden vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att anse
ärendet utagerat.
§18
Diskuterades riktlinjerna för lag- och junior-SM 2006 samt Sam-SM 2007.
Beslutades att lag- och junior-SM genomförs i Ystad den 18 november av Ystad Karateklubb. Styrelsens kontaktperson i fråga var Azem Barakovic, Ystad Karateklubbs huvudinstruktör.
att Sam-SM 2007, junior och lag på lördagen och senior på söndagen genomförs i Eslöv den 17-18 februari 2007 av Eslöv Shotokan Academy. Styrelsens
kontaktperson i frågan var Ashgar Keshwardoost.

att ordföranden tillsammans med kassör skulle ta fram en kravspecifikation gällande publikvänlighetsåtgärder i samband med det ökade anslaget som kommer att ges till arrangören.
§19
Styrelsen informerades och diskuterade projekt ”Karateligan”, varvid styrelsen var rörande
ense om att detta är ett bra projekt som skall stödjas av styrelsen men med en förhoppning
om att även andra är villiga att dra sitt strå till stacken då detta projekt kräver engagemang
från flera för att kunna fungera. Styrelsen kunde se risker i vad gäller bemanningen utav domare och läkare, vilket dock torde lösas inom kort av projektgruppen.
§20
Projekt ”Karatehistorik” presenterades av ordföranden och styrelsen kunde konstatera att
detta arbete skulle fortsätta varvid ordföranden kommer att vara drivande i frågan och se till
att något intressant kommer att kunna levereras ut till de som önskar samt till förbundets
jubileum.
§21
Diskuterades hemsidan.
Beslutades att Anders Pettersson kommer att fortsätta vara webbansvarig.
att styrelsens e-post skall fördelas och besvaras efter omdöme.
att frågor om policy för vad som skall publiceras på hemsidan så skall man använda sig utav förbundets regelsamling.
§22
Ordföranden redogjorde för domardirektivet.
Beslutades att detta nu kan antas med följande tillägg.
att mentorshandlingen framhävs ytterligare i direktivet.
att man för en kontinuerlig dialog med A resp. B domare för att på
så sätt utröna vilka mål och ambitioner som finns bland domarna.
att Javier Escalante skall vara ledamot samt att ytterligare en ledamot skall tillsättas vilket ännu inte är färdigbehandlat.
att ge domarkommittén i uppdrag att genomföra en översyn och uppdatera gällande domardokument som administreras genom hemsidan, bl.a. tävlingsbestämmelserna.
att ge domarkommittén i uppdrag att försöka hitta sponsorer till officiell domarklädsel eller delar därav.
§23
Ordföranden redogjorde för landslagsdirektivet och styrelsen kunde vidare konstatera att
samtliga befattningar ännu inte har blivit tillsatta, men vilket arbete fortskrider.
Beslutades att anta direktivet i stort men att en revidering skall ske vad gäller att det skall
stå ”minst en utövare i varje klass”.
§24
K. Sökare redogjorde för sin utredning gällande tävlingslicenser.

Beslutades att tidigare beslut skall gälla i frågan.
§25
Regionsverksamheten diskuterades och bordlades en ytterligare tid till dess bättre beslutsunderlag finns i frågan.
§26
Diskuterade huruvida man skall låna ut till föreningar som inte tillhör sektionen.
Beslutades att ordföranden tillsammans med kassör har mandat att avgöra i sak och pris.
§27
Diskuterades organisations- och befattningsbeskrivningar rörande sektionen.
Beslutades att A. Pettersson tillsammans med B. Zachrisson skall framtaga detta med hjälp
av ordföranden som bollplank.
§28
Diskuterades organisationsgenomsyn rörande sektionen.
Beslutades att K. Ullgren skall jobba med denna fråga med hjälp av ordföranden.
§29
Diskuterades att påbörja en undersökning rörande intresset för en kommande Budogala.
Beslutades att Görgen Sökare skall bli tillfrågad i denna sak.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

…………………………
Karin Sökare

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

