Protokoll nr 1/2007 fört vid styrelsesammanträde i SB&K:s Karatesektion,
den 16 februari 2007 i Eslöv.

Närvarande ledamöter:

Urban Andersson, Ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Michael Bergman, Kassör
Karin Sökare, Ledamot
Kristina Ullgren, Suppleant
Bengt Zachrisson, Suppleant

Frånvarande:
Adjungerad §1:
Adjungerad §2:

Anders Pettersson
Ove Viggedahl
Görgen Sökare

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 Michael Bergman.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från föregående sammanträde, av den 4 december
2006 genomgicks och kontrollerades vara justerat.
Styrelsen noterar,
•

att Sabina Topalovic tog brons i French Open och att Gulsah Akdag tog sig till semifinal i
junior-EM. Styrelsen gratulerar!

•

att förbundets organisationsplan kommer att finnas tillgänglig innan årets förbundsstämma
och att beslut kommer att tas avseende vilken väg man önskar gå. Styrelsen uppmanar till
att ta del av materialet innan stämman.

§1
Domarkommittén med ordföranden Ove Viggedal informerar.
Ove Viggedal önskar anta nya klassindelningar i enlighet med WKF:s klassindelningar. Vidare önskas
anta ett feedbacksystem som kommer att möjliggöra ökad kvalitet på sektionens domare.
Styrelsen tyckte att detta var bra och att Domarkommittén fortsätter sin väg framåt i detta arbete.
Styrelsen passade även på att omformulera, efter förslag fån tävlingsledarmöte i Ystad 17-18 november 2006, i karatens tävlingsbestämmelser under 3.3 r. från ”Max anmälningsavgift per individ är 150
kronor” till vid SM och DM är den maximala individuella startavgiften 200 kr per klass och för lag 600
kr. Detta innebär att tävlingsarrangören själv bestämmer startavgift vid övriga tävlingar.

§2
Styrelseledamoten Karin Sökare informerade om Sverige-läger
Sverige-läger med tillfället att få träna med fem av Sveriges högst graderade representanter och från
olika karatestilar är fastställt att äga rum den 14-15 april i Stockholm.
Styrelsen uppmanar att så många som möjligt deltar på detta evenemang då detta kommer att bli
både lärorikt och mycket kul, se http://karate.budo.se
§3
PR & Marknadsföringskommitté med ordföranden Jonas Bengtsson informerar.
Kommittén har kommit igång med sitt arbete på nöjaktigt sätt. En marknadsplan håller på att framtagas efter styrelsens ansökan om detta till IHR (program inom Marknadskommunikationslinjen, Stockholms Universitet), inbegripet en tydlig problemformulering. Målsättningen är att attrahera blivande
medlemmar till våra karateklubbar och givetvis att bli attraktiva för sponsorer. Kommittén vill ta reda på
hur vi skall agera för att vi skall bli uppmärksammade av massmedia och samhället i stort. Kommittén
arbetar även aktivt i att få uppmärksamhet i olika media på de evenemang som ligger nära förestående.
§4
Landslagscoach
Styrelsen diskuterade Landslagsledningens organisation sedan Johan Scheuer aviserat om sitt frånträdande som Landslagscoach efter EM, Bratislava maj 2006.
Beslutades att landslagsdirektivet ses över utifrån den organisationsmodell som framkommit vid diskussion på styrelsemöte. Ansvarig för detta blev Michael Bergman.
§5
Planering av deltagande och representation från styrelsen under verksamhetsåret 2007.
Beslutades att styrelsen skall försöka hålla en konsekvent god närvaro på den internationella arenan
då det har varit både bra och fruktbart. Ordföranden ämnar delta på NM och EM.
§6
Kyokushin
Tankar, krav, från Michael Söderkvist representant för Kyokushin-karate har inkommit till styrelsen
2007-02-16 angående deras framtida anslutning till karatesektionen.
Beslutades att styrelsen utifrån de krav, som är av principiell mycket viktig natur, inte kan ge ett direkt
beslut i styrelseprotokollet. Ordförande kommer, efter att ha diskuterat vidare med styrelse samt representanter från karate-Sverige, att skriftligt ge Michael Söderkvist information i hur styrelsen ställer
sig till de tankar som framförts.
§7
Förberedelse inför årsstämman i sektionen.
Sekreteraren meddelade att ärendet är under kontroll. Dock så bör det framläggas ett förslag på en
ordförande för mötet. Jonas kontaktar valberedningen angående detta och ger dem ett förslag på
namn.

§8
Verksamhetsplan 2007
Ordföranden redogjorde för den nu framtagna verksamhetsplanen som kommer att framläggas och
presenteras på årsmötet. I stort så handlar den mycket om samverkan där målsättningen är att skapa
en positiv anda inom karaten, vilket i sin tur leder till ökat engagemang, samt att samhället i stort får en
positiv bild av karaten.
§9
Kassör Michael Bergman informerar om ekonomin
Noterades att äskandet och budgeterandet är i full gång hos de olika områdena och kommittéerna
inom sektionen. Kassören följer och sköter detta på ett förtroligt och bra sätt.

§10
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval
Beslutades att rekommendera inval av Svenljunga Kuniba Kai Karateklubb, Lidköpings Kyokushin
Karateklubb, Råneå Karateklubb, Broby - Glimåkra Karateklubb, Skokloster Kyokushin Karateklubb
under förutsättning att aktuellt distrikt granskar/godkänner invalet. För nedanstående klubbar önskar
Karatesektionens styrelse att vederbörande distrikt, Skånes Budo & Kampsportsförbund inkommer, till
karatesektionens styrelse, med en skriftlig rapport där resultat av granskning framgår. SB&KF kansli är
informerade om åtgärden och underrättar Skånes Budo & Kampsportsförbund. IF Goshin Ryu Lund,
IF Goshin Ryu Eslöv, IF Goshin Ryu Malmö.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Tid för nästa möte är fredag den 23 mars i Stockholm. Då
inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet:

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

…………………………
Michael Bergman

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

