Protokoll nr 5/2006 fört vid styrelsesammanträde i SB&K:s Karatesektion,
den 24 maj 2006 per telefonkonferens.

Närvarande ledamöter:

Urban Andersson, Ordförande
Karin Sökare, Ledamot, Vice ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Michael Bergman, Kassör
Anders Pettersson, Ledamot

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 efter tre ytterligare tillägg samt att protokollet från föregående sammanträde, av den 21 april 2006 kontrollerades vara justerat.
Notat
•

Styrelsen önskade i protokollet tacka arrangören Siamak Rezaie för ett väl genomfört NM i
Göteborg.

•

Ordföranden informerade om Sveriges representation vid EM i Stavanger.

•

Ordföranden kommer att representera vid VM i Tammerfors.

•

Stephanie Kaup erhållit stora grabbar och tjejers märke, styrelsen gratulerar.

•

Karateligan är inställd, styrelsen kommer dock även fortsättningsvis att stödja detta initiativ.
Detta i enlighet med karateligans ”brainchilds” pressrelease.

§30
Inkommen rapport från Ramon Malave behandlades, svensk representant i Tekniska kommittén –
EKF.
Beslutades att ge fortsatt förtroende till Ramon i denna position.
§31
Domarkommitténs sammansättning
Beslutades att tillsätta den vakanta ledamotsplatsen med Fredrik Ålander. Domarkommittén består
således av Ove Viggedal (ordf), Javier Escalante (ledm) och Fredrik Ålander (ledm).

§32
Ekonomi

Beslutades att i omgångar använda reserven om 70 000 kr till landslaget för att kunna fullfölja det
som är planerat under året.
§33
Sektionens tatamis
Beslutades att Michael Bergman upprättar avtal för detta.
§34
Beslutades att Ordföranden självt kan sanktionera tävlingar.

§35
Sverigeläger Karate
Uppdrogs åt Urban A och Michel B att se på förutsättningar för ett sådant evenemang under hösten.
§36
Direktiv för regionträning
Uppdrogs åt Karin S att göra en sista genomgång av liggande förslag.
§37
PR/Marknadsföringskommitté
Diskuterades en möjlig framgång till denna kommitté genom att söka intresserade via hemsidan.
Beslutades att styrelsens kontaktperson/samordnare för detta blir Jonas B.
§38
European Masters Cup, Malmö 2008
Beslutades att styrelsen aktivt skall arbeta för att Karaten skall vara representerad vid detta evenemang.
§39
Genomgång och behandling av klubbansökningar.
Beslutades att rekommendera inval av Wado Karate Klubb Vallentuna och IF Bergshamra Karate
Akademi under förutsättning att aktuellt distrikt granskar/godkänner invalet.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

…………………………
Karin Sökare

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

