Protokoll nr 2/2007 fört vid styrelsesammanträde i SB&K:s Karatesektion,
den 23 mars 2007 i Stockholm.

Närvarande ledamöter:

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

Frånvarande:
Adjungerad:
Adjungerad:
Adjungerad:
Adjungerad:

Anders Pettersson
Ove Viggedal
Tamas Weber
Evelyn Morales
Javier Escalante

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, av den 16 februari 2007
genomgicks och kontrollerades vara justerat.
§1
Brev till ordföranden från Annelie Kaup
Styrelsen har tagit del av brevet och ärendet hänskjutes till landslagsledningen.
§2
Styrelseledamoten Karin Sökare informerade om Sverige-läger
Sverige-läger med tillfället att få träna med fem av Sveriges högst graderade representanter har visat
sig ha gett ett bra gehör. Det finns fortfarande platser kvar varpå alla uppmanas att informera om denna begivenhet. Evenemanget kommer att äga rum den 14-15 april i Stockholm.
§3
PR & Marknadsföringskommitté med dess representant Evelyn Morales informerar.
Evelyn redogjorde för sitt arbete och många frågor diskuterades. Suppleanten Bengt Zachrisson bidrog med många fina och konstruktiva idéer. Bengt har en gedigen erfarenhet av PR och marknadsföring sedan tidigare och då inom seglingen som han har varit aktiv i. Kommittén kändes således fruktsam och styrelsen hoppas på att kommittén hittar ett bra arbetssätt som skall lyfta karatens identitet.

§4
Ekonomi
Kassör Michael Bergman redogjorde för läget.
Styrelsen kunde konstatera ett förlustresultat men vilket Michael med hög och klar tydlighet kunde
motivera som ett positivt utfall då pengarna har använts till en mycket bra och omfattande verksamhet.
Michael meddelade dock att detta är inget som skall vara för alltid utan att det snarare och inom en
kort tid i det nya verksamhetsåret skulle återställas.
§5
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval
Beslutades att rekommendera inval av Björkstadens Karateförening Umeå, Stockholm Nord Karateklubb Okinawa Go Ju Ryu, Shorinjikempo Skövde Shibu samt att Norrfjärdens Karateklubb i Piteå
skulle hänskjutas till förbundsstyrelsen för beslut.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Tid för nästa möte skulle meddelas senare. Då inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet:

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

…………………………
Karin Sökare

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

