Protokoll nr 5/2007 fört vid
styrelsesammanträde i SB&K:s
Karatesektion, den 14 augusti 2007,
telefonmöte
Närvarande ledamöter:

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

Adjungerade:

Evelyn Morales

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 Karin Sökare.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från sammanträdet, av den 21 maj 2007 genomgicks och
kontrollerades vara justerat.
Notat:
•

Förbundskaptenen Johan Scheuer avtackas för sina fina insatser med Landslaget. Johan har utfört detta
på ett mycket nöjaktigt sätt varpå styrelsen tillönskar honom det bästa i framtiden.

•

Styrelsen ämnar skicka representanter till Junior VM i Turkiet 18 – 21 oktober.

§1
Landslagsverksamheten diskuterades
Beslutades att ge ordförande mandat att slutföra diskussionen med de tilltänkta personer som behövs för att
mobilisera en ny, stark och slagkraftig organisation för Landslaget. Vidare ges Michael Bergman i uppdrag att
genomföra de förändringar i landslagsdirektivet som denna nyordning kan medföra. Michael Bergman och Karin
Sökare från styrelsen samt Evelyn Morales från PR & MK kommer att delta i möte med landslagsledningen i
samband med läger i Stockholm den 25-26 augusti.
§2
Regionverksamheten diskuterades
Beslutades att till ny Regionsamordnare utse Siamak Rezaie från Göteborg. Michael Bergman kommer att
medverka vid möte med regioncoacherna helgen 25-26 augusti.

§3
PR & Marknadsföringskommitté
Evelyn Morales redogjorde för det arbete som bedrivs inom kommittén. Evelyn talade mycket om medias vikt
för att skapa ökad kunskap om varumärket karate. Vidare att kommunikationen kring varumärket skulle behöva
bli mer lättförståeligt och att begreppen förtydligas för att reducera och till slut eliminera de eventuella
missförstånd som finns samt kan komma att uppkomma gällande karate. Kommittén ämnade nu arbeta mycket
mer med kommunikation. Detta bl.a. genom informativa brev till klubbarna i landet och som skall utgöra en
hjälp till dem och deras marknadsföring avseende både sponsring och identitet.
§4
Förfrågan Mats Tverin/Naprapat diskuterades
Beslutades att Bengt Zachrisson skulle ta en kontakt för att undersöka hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut
och hur det var tänkt att kunna fungera i praktiken. Styrelsen kunde se såväl psykologiska som praktiska fördelar
med ett sådant upplägg men att det är viktigt att de kommer alla erbjudna till gagn.
§5
Sponsring – Landslag m.m. diskuterades
Sponsringsavtalet med Adidas går ut i augusti varpå ny upphandling skall påbörjas. Ordförande ombesörjer ett
nytt anbudsförfarande.
§6
SM 2008
SM 2008 planeras till antingen juni eller september. Arbetet med planering och lokalbokning fortskrider.
§7
Förändrad policy vid ansökan om tävlingssanktion
Beslutades att tidigare styrelses beslut att endast ge sanktion till ”öppna” tävlingar inte kan vidmakthållas mot
bakgrund av kampsportslagen.
§8
European Master Game 29 augusti - 7 september 2008
Förfrågan har inkommit från Leif Almö, GAK Enighet, i Malmö om Karatesektionen är intresserad av att
medverka i att Karate kommer att vara representerade i denna tävling.
Beslutades att styrelsen ställer sig positiv till detta initiativ och kommer i första hand upplåta plats på hemsidan
samt förmedla kontakt med domare. Ordförande har i brev informerat Leif Almö att pengar kan sökas från
idrottslyftet för denna form av aktivitet.

§9
Förbundets organisationsplan
Styrelsens önskande av ”input” från medlemmarna i karatesektionen avseende Förbundets organisationsplan via
hemsida och forum renderade i ett (1) svar! Styrelsen uppfattar detta som att sektionens medlemmar och
föreningar ger sektionsstyrelsen mandat att driva denna fråga på egen hand.
§10
Ekonomi
Den ekonomiska rapporteringen till styrelsen har släpat efter en del men regelbunden kontroll har dock gjorts
från kassörens med RF ekonomi och inga problem eller budgetavvikelser finns att rapportera.
§11
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval.
Beslutades att rekommendera inval av Kusano-Ha Hornstull, Carlos Kempo Karate, Chicos Kempo Karate och
Fristads Karateklubb efter sedvanlig granskning av vederbörande distrikt.
§12
Övriga frågor
Tävling i Kalmar gällande iranska kvinnors vilja att tävla med slöja diskuterades. Styrelsen poängterade att
WKF:s regelverk gäller.
Styrelsen påminner även övriga som söker sanktion, och erhåller denna, att de genom godkänd ansökan
förbinder sig att följa såväl WKF:s regelverk som våra nationella tävlingsbestämmelser.
V
Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Nästa möte kommer att avhållas i Kristianstad den 22 september kl.
13.00. Då inget ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

…………………………...
Karin Sökare

