Protokoll nr 1/2008 fört vid
styrelsesammanträde i SB&K:s
Karatesektion, den 14 februari 2008,
telefonmöte.
Närvarande ledamöter:

Närvarande suppleanter:
Adjungerade:

Urban Andersson, Ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Michael Bergman, Kassör
Karin Sökare
Anders Pettersson
Bengt Zachrisson
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 17 november 2007 genomgicks och
kontrollerades vara justerat.

Notat:
•

Styrelsen vill tacka Johan Backteman som slutar som förbundskapten för katatruppen och som har skött
uppdraget på ett förtjänstfullt sätt. Den som tar över uppdraget blir Ky Buon Tang.

•

Internationella stimulansbidrag har sökts för EM 2008 & VM 2008, vilket nu även har erhållits.

•

Styrelsen vill påminna om att tävlingskort nu krävs för allas tävlande och vilket skall observeras ligger
på sidan av den vanliga tävlingslicensen. Tävlingskortets giltighet är 3 år.

•

Kata truppen har fått en ny Team Manager i Birgitta Lindblom. Välkommen!

§1
Ekonomi
Kassören Michael Bergman redogjorde för ekonomin. Styrelsen kunde konstatera att den såg bra ut innebärande
att sektionen gick 200 tkr med vinst. Med avdrag för tidigare underskott så har man nu en disponibel kassa om
52 tkr inför 2008. Budgeten för 2008 är densamma som för 2007.
§2
PR & Marknadsföringskommitté
Evelyn Morales redogjorde för det arbete som bedrivs dels avseende genomförda aktiviteter samt dels
kommande aktiviteter. Styrelsen kunde konstatera att mycket fokus har lagts på artiklar i media gällande lokala
tävlingsevenemang, vilket uppfattades som positivt av styrelsen.

§3
Verksamhetsplanen för 2008 genomgicks och man beslutade att lägga ut denna på sektionens hemsida i god tid
innan årsmötet.
§4
Rullstolskarate i Tokyo
Beslutades att försöka genomföra detta med ett svenskt deltagande.
§5
SM 2008
Samordningsarbete är i full gång för denna begivenhet.
§6
Sverigeläger 2008
Beslutades att detta års Sverigeläger skall avhållas i Göteborg i oktober. Ansvarig för evenemanget vidtalas.
§7
Konsult sponsor
Förslag på avtal är levererat till Adam Simonsson tillika administrativ förbundskapten.
§8
Karatesektionens Årsstämma/ Motion inkommen från Nyköpings Kyokushin.
Beslutades att styrelsen skulle rekommendera stämman att avslå motionen.
§9
Förbundsstämman
Styrelsen vill uppmana så många som möjligt att delta på förbundsstämman eftersom mycket nytt är på gång
inom förbundet och det kan vara intressant att följa utvecklingen för organisationen och inte minst för karaten.
§10
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval.
Beslutades att rekommendera inval av Föreningen Boden Bushido Center efter sedvanlig granskning av
vederbörande distrikt. Beslut avseende Norrfjärdens Karate Klubb skulle ånyo hänskjutas till förbundsstyrelsen.
V
Nästa styrelsesammanträde skall avhållas den 14 mars på Kansliet i Stockholm kl. 18.30. Kallade till detta möte
kommer att vara hela styrelsen inklusive suppleanter, sammankallande PR&MK Evelyn Morales, DK:s
ordförande Ove Viggedal och Valberedningens ordförande Tamas Weber. Ordföranden noterade samtidigt att
samtliga beslut fattats enhälligt, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

…………………………...
Karin Sökare

