Protokoll nr 2/2008 fört vid
styrelsesammanträde i SB&K:s
Karatesektion, den 14 mars 2008,
Stockholm
Närvarande ledamöter:

Urban Andersson, Ordförande
Jonas T. Bengtsson, Sekreterare
Michael Bergman, Kassör
Karin Sökare
Anders Pettersson

Närvarande suppleanter:

Bengt Zachrisson

Adjungerade:

Ove Viggedal
Evelyn Morales
Tamas Weber
Dejan Brajic

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 Anders Pettersson.
iv
Dagordningen godkändes samt att protokollet från sammanträdet, av den 14 februari 2008 genomgicks och
kontrollerades vara justerat.
§1
Landslagsledning kumite
Beslutades att Förbundskaptener för kumite är Miroslav Femic samt Sacha Petrovic.
§2
Sanktionsansökan Budo Nord Karate Open
Beslutades att domarkommittén ges i uppdrag att se över dess krav- och genomförandeplan.
§3
Ekonomi & Förslag budget 2008
Kassören Michael Bergman redogjorde för ekonomin. Styrelsen kunde konstatera att ekonomin såg fortsatt bra
ut. Avseende budgeten så gick sektionen 200 tkr med vinst för 2007. Med avdrag för tidigare underskott så har
man nu en disponibel kassa om 52 tkr inför 2008. I budgeten för 2008 så väljer man att öka upp anslaget med
10 tkr till domarkommittén då det är ett VM år i Japan och med där tillkommande kostnadsökning samt för
satsningen avseende ”Domare i Genusperspektiv”. I budgeten fördelas även landslagsmedlen mer stringent med

fördelningsnyckeln 70 % till kumite samt 30 % till kata. Efter dessa justeringar så beslutade styrelsen att budget
för 2008 var färdigbehandlad för framläggande till årsmötet.
§4
Domarkommittén verksamhet 2008
Domarkommitténs ordförande Ove Viggedal redogjorde bl.a. för att arbete kommer att utföras kring nytt
tävlingssystem, nya barnregler, stödprogram för domare i tävling, utbildningar (totalt 4 stycken),
kompetenshöjning och utveckling och inte minst arbetet kring projekt ”Domare i Genusperspektiv”.
§5
PR & Marknadsföringskommitté verksamhet 2008
Evelyn Morales och Bengt Zachrisson redogjorde för sitt kommande arbete under 2008. Det som styrelsen kunde
fästa störst vikt kring var att det har genomförts en gedigen grundstruktur som tidigare har saknats och som nu är
på plats. Detta borgar för ett mer effektivt kommande arbete där resultat snart kommer att utvisas. För att
medlemmar sedan skall kunna följa kommitténs arbete och händelser så sjösätts inom kort ett nyhetsbrev för
detta ändamål.
§6
Inval av klubbar
Ordföranden redogjorde för vilka som nu har ansökt om inval.
Beslutades att rekommendera inval av Ditokan Karateklubb Vimmerby samt Åkersberga Samuraj KC efter
sedvanlig granskning av vederbörande distrikt.
V
Nästa styrelsesammanträde skall avhållas den 15 mars i direkt anslutning efter årsmötet såsom ett konstituerande
möte. Ordföranden noterade samtidigt att samtliga beslut fattats enhälligt, varefter sammanträdet förklarades
avslutat.

Vid protokollet

………………………..
Jonas T Bengtsson

Justeras:

……………………………
Urban Andersson (Ordf)

…………………………...
Anders Pettersson

