Protokoll nr 4/2007 fört vid
styrelsesammanträde i SB&K:s
Karatesektion, den 21 maj 2007,
telefonmöte
Närvarande ledamöter:

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

Frånvarande:

Karin Sökare

i
Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Urban Andersson.
ii
Uppdrogs åt Jonas T Bengtsson att föra dagens protokoll.
iii
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Bengt Zachrisson.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från sammanträdet, av den 23 mars 2007 genomgicks och
kontrollerades vara justerat samt att protokollet från det konstituerande mötet av den 24 mars 2007 genomgicks.
§1
Domarkommitténs önskemål genomgicks
Beslutades att bifalla DK:s önskemål vad gäller att lägsta ålder för att examineras till domare skall vara 18 år, att
domararvodet skall höjas från 600 kr per tävlingsdag till 800 kr per tävlingsdag, att chefsdomarens arvode per
tävlingsdag skall vara 1000 kr, att en tävling får internationell status om arrangören kan påvisa att tävlande från
minst 5 länder varje gång har deltagit under en 3-årsperiod, att en tävling med internationell status enligt
föregående att sats ger 3 poäng i domarboken.
Önskemålet avseende att avgiftsbelägga protester under tävlingar bör beredas ytterligare av DK för att styrelsen
skall kunna fatta beslut i densamma.
§2
PR & Marknadsföringskommitté
Bengt Zachrisson redogjorde för det arbete som bedrivs inom kommittén där Evelyn Morales har en
framträdande roll. Styrelsen kunde konstatera att många bollar har nu sats i rullning där man inom kort kan
förvänta sig skönja resultat från deras arbete avseende varumärkesfrämjande aktiviteter. Arbetet kännetecknas
mest av en ökad struktur och styrning där mycket ligger i, vem gör vad i de olika flödenas processer avseende
marknadskommunikation. Kommittén kommer nu även att hjälpa till med att hålla sektionens hemsida mer
levande gällande nyheter och kalendarium.

§3
Landslagsverksamheten
Beslutades att ge styrelsens stöd till Förbundskaptenen avseende dennes vilja att prioritera landslagets resurser
mot att våra tävlande skall erhålla medalj vid VM och EM. Detta förhållande beslutades vara villkorat av att det
klart och tydligt framgår för landslagsmedlemmar samt potentiella landslagsmedlemmar vad som gäller för att
kunna åtnjuta denna satsning från landslagsledningens sida.
§4
Regionverksamheten
Informerades att Miroslav Femic aviserat sitt frånträde från sitt förtroendeuppdrag som samordnare för
Regionverksamheten. Det uppdrogs åt ordförande att namnge en ny person till detta förtroendeuppdrag.
§5
Förfrågan Ali Kad/Landslagsläkare
Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att undersöka behovet vidare med Förbundskaptenen. Styrelsen
kunde se såväl psykologiska som praktiska fördelar med ett sådant upplägg men vilket samtidigt skulle ställas
mot de kostnader som det medför, vilket skulle utredas.
§6
Arrangör för SM 2008
Beslutades att även under 2008 arrangera ett kombinerat SM och att detta skall äga rum i Stockholm. Datum för
tävlingen skulle utredas vidare så att det inte kolliderar med andra stora evenemang, såväl externa som interna. I
vart fall så kommer evenemanget att äga rum någon gång i slutet av februari till första halvan av mars.
§7
Rapport från NM i Oslo
Ordförande informerade om att detta var ett bra organiserat evenemang och där Sverige presterade bra resultat.
Diskussioner fördes med representanter från de andra nordiska länderna och ett gemensamt möte skulle äga rum
under EM i Bratislava.
§8
Rapport från EM i Bratislava
Ordförande informerade om evenemanget samt de möten som ägde rum med representanter från de Nordiska
länderna samt Estland. Urban Andersson erhöll i uppdrag att ta fram ett grund dokument som skall leda till
stadgar för de utökade Nordiska Mästerskapen och det kommande Nordiska samarbetet. Mötet med de Nordiska
länderna innebar bl.a. att Estland kommer att delta vid NM och det Nordiska samarbetet. Estland kommer
därmed att närvara som likvärdig part vid NM på Island 2008. Vid diskussionen, mellan representanter för de
Nordiska länderna, framkom det även att man önskade öppna upp även för Litauen och Lettland. Ordförande
informerade även om det som kom fram vid kongressen som avhölls under EM. Bl.a. att Europeiska
domarkurser fr.o.m. 2008 kommer att hållas vid Regions-EM och inte som nu vid senior-EM. Antonio Espinos,

Presidenten för World Karate Federation (WKF) och European Karate Federation (EKF) informerade även att
Kina kommer att ansluta sig till WKF med cirka 500 000 karateutövare.
§9
Rapport Sverige-läger
Rapport avseende det genomförda evenemanget lästes upp av Anders Pettersson. Rapporten var bra och
entusiasmerande varpå det beslutades dels att den skulle bli tillgänglig för alla på sektionens hemsida samt att det
dels skulle fastställas en ny tid och plats för nästkommande Sverige-läger. Styrelsens förslag, vilket diskuterades
var att detta skulle äga rum i Göteborg med sikte på september 2008. Beslut i frågan skulle tas senare.
§10
Ekonomi
Kassören redogjorde för sektionens ekonomi. Inget alarmerande kunde rapporteras, dock så var det dags att börja
hålla koll. DK har förbrukat merparten av sina pengar och landslaget har lagt pengar på ej budgeterade
aktiviteter. Detta rapporterades vara helt i sin ordning, bara man har koll.
§11
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval.
Beslutades att rekommendera inval av Fokus Karate Klubb i Göteborg efter sedvanlig granskning av
vederbörande distrikt.
§12
Övriga frågor
Styrelsen ämnar skicka representanter till Junior VM i Turkiet 18 – 21 oktober. Styrelsen önskar ”input” om
önskemål avseende Förbundets organisationsplan. Formulär för detta skulle läggas upp på hemsidan.
Sponsringsavtalet går ut i augusti med Adidas varpå ny upphandling skulle påbörjas.
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:

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

…………………………...
Bengt Zachrisson

