Protokoll nr 6/2007 fört vid
styrelsesammanträde i SB&K:s
Karatesektion, den 17 november 2007 i
Stockholm.
Närvarande ledamöter:

Urban Andersson, Ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Michael Bergman, Kassör

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 Michael Bergman
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från sammanträdet, av den 14 augusti 2007 genomgicks och
kontrollerades vara justerat.
Notat:
•

Styrelsen vill tacka Sadik Sadik för den mycket efterlängtade VM medaljen genom att ta brons på
junior-VM i Istanbul, Turkiet. Detta genom att slå ut fransmannen i den mycket tuffa bronsmatchen.
Poängteras skall att detta är den första VM medaljen sedan 1996 i Syd-Afrika. Stort Grattis!

•

Kansliets Informatör Henrik Hjelmberg rapporterade från junior-VM på ett förtjänstfullt sätt. Stort
Tack!

•

Internationella stimulansbidrag har sökts för EM 2008 & VM 2008.

•

Styrelsen fastställde att Karatesektionen skall tillämpa avgifter vid protest i enlighet med WKF:s
regelverk. Avgiften för protest skall vara 1 000 kr.

§1
Ekonomi
Kassören Michael Bergman redogjorde för ekonomin. Styrelsen kunde konstatera att den såg bra ut samt att den
indikerade ett överskott. Överskottet kommer att komma väl till pass under nästa verksamhetsår då det är ett VM
år, varpå fördyrningar kan förväntas uppstå.
§2
Förslag från Regionsverksamheten diskuterades där bl.a. högre budget önskades.
Beslutades att Michael Bergman skall beakta detta önskemål i och med sin nästa budget. Vidare så beslutades
att Michael skall presentera ett reviderat regionsdirektiv till Regionsamordnaren Siamak Rezaie för att innan
slutligt direktiv få in och även där beakta samordnarens synpunkter.

§3
PR & Marknadsföringskommitté
Evelyn Morales redogjorde för det arbete som bedrivs inom kommittén och diskussion uppstod kring olika
aktiviteter och tillämpningar. Evelyn redogjorde även för sin medverkan på kurs ”Mediaträning om
krishantering”.
Noterades att SVT sonderar terräng för en s.k. SM-vecka. Fördelar och nackdelar att Karate deltog i detta
evenemang diskuterades. Samarbetet med kansliet och Informatören Henrik Hjelmberg fungerar bra, varvid
pressmedelanden, nyhetsbrev, kalender etc. framarbetas, samt att informationen skall nå ut till sektionens
samtliga medlemmar via e-post som en prenumeration på nyhetsbrev.
§4
Gratifikation vid medalj på internationella mästerskap diskuterades.
Beslutades att detta skall ske vid förtjänstfulla insatser på EM och VM. Följande nivåer skall gälla i
tusenkronorsintervall:

Brons
Silver
Guld

JEM
5
10
20

SEM
10
15
25

JVM
10
15
25

SVM
15
20
30

§5
Produktsponsor
Ordförande informerade om att nytt avtal med Produktsponsor har träffats med SBI Sport AB/Budo Nord.
Styrelsen kunde konstatera att dess innehåll var bra och med hopp om att bägge parter får ett stort utbyte av
varandras produkter och tjänster. SBI produkter skall levereras till karatelandslaget, styrelsen och internationella
domarkårens medlemmar. SBI logotyp skall snabbt upp på hemsidan och i övrigt där avtal i dessa delar har
träffats.
§6
SM 2008
Beslutades att SM 2008 kommer att genomföras den 27-28 september i Eriksdalshallen alt. i Solnahallen.
Exklusivt för SM är att inga övriga sanktioner under denna helg kommer att utfärdas. Arrangörer för SM
tillsammans med Karatesektionen är Mats Andersson, RKHSK och Görgen Sökare, Kodokai KK.
§7
Styrelsens förslag till Förbundsstyrelsen ang. kansliet
Beslutades att styrelsen röstar på resursfördelning där tidredovisning är en vital del.
§8
Landslagsverksamheten
Beslutades att uppdra åt landslagsledningen att tillsammans med den nya sponsorn SBI gå igenom det enligt
ovan träffade avtalet så att vi i Karatesektionen infriar våra åtaganden på ett korrekt sätt gentemot SBI. Däri skall

bl.a. läggas upp nya foton på Landslagsmedlemmarna på hemsidan och där SBI fond skall ersätta tidigare
samarbetspart. Vidare skall imagebilder läggas upp i samma anda och tema.
§9
Konsult sponsor
Beslutades att Michael Bergman skall färdigställa ett förslag till tilltänkt konsult för att därefter kunna se om det
går att möjliggöra inom förbundet och för sektionen.
§10
Dispensansökan Karate Kid Cup/Uppdrag åt domarkommittén
Dispensansökan avseende Karate Kid Cup diskuterades varvid det
Beslutades att uppdra åt Domarkommittén att dels se över barnregler och dels sanktionssystem gällande
regelverk för tävling. Mars 2008 skall detta som senast vara klart och sjösatt.
§11
Verksamhetsberättelse
Beslutades att sekreteraren skall erhålla delberättelser från respektive områdesansvarig senast per den 16
december. De redogörelser som förväntas inflyta är redogörelse för verksamhet avseende Styrelse, PR &
Marknadsföringskommitté, Domarkommitté, Landslag samt Region. Bilder är även önskvärt.
§12
Karate-SM för döva – remiss hos Domarkommitté
Ordförande föredrog remiss gällande karatetävling för döva att förläggas vid ordinarie SM, samt eventuella
möjligheter att ansöka om SM-status för kategorin.
Beslutades att uppdra åt ordföranden att utröna möjligheterna och förutsättningarna för denna förfrågan samt
informera vederbörande om detsamma.
§13
Inval av ledamot i utbildningskommittén
Beslutades att uppdra åt Karin Sökare att ställa en direkt förfrågan till Bosse Dahlström.
§14
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval.
Beslutades att rekommendera inval av Ditokan Karateklubb Finspång, Gentoku Kai Gamlestaden, Bushido
Karate Malmö, Uddevalla Gensei Ryu Karate Do, Ninbukan Dojo IF, Iransk-Svenska Föreningen samt Adelsö
Karateförening efter sedvanlig granskning av vederbörande distrikt.

§15
Riksidrottsgymnasium (RIG)/Budogymnasium informerar styrelsen om dess verksamhet. Detta genom
representanter från RIG Omar Ahmedin, Lotta Berger, Rektor för Fredrika Bremergymnasierna Gunilla Melin
och Ordförande från förbundets Utbildningskommitté, Michael Söderkvist.
Beslutades att styrelsen skall uppdra åt landslagsledningen att se över samt framta en
prestationsutvecklingsplan, att styrelsen på olika sätt skall vara behjälplig med att föra ut RIG:s budskap så att ett
bättre nyrekryteringsflöde kan ske. Styrelsen skall hjälpa till med dess budskap på hemsidan, i utskick och på
övriga sätt man finna må. Vidare så skall styrelsen verka för att styrelsesammanträde avhålles hos RIG.

V
Styrelsen beslutade att inte bestämma någon tid för nästa styrelsesammanträde med mindre än att det skall
avhållas som senast under februari 2008. Meddelande om tid och plats för nästa styrelsesammanträde kommer
att tillställas styrelseledamöterna genom särskild kallelse. Ordföranden noterade samtidigt att samtliga beslut
fattats enhälligt, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

…………………………...
Michael Bergman

