Karatesektionen
Protokoll 1/2008
Telefonmöte 2008-05-28
Närvarande
Urban Andersson , Michael Bergman , Dejan Brajic, Anders Pettersson
Bengt Zachrisson , Evelyn Morales
Frånvarnade
Karin Sökare

§1 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen
§2 Justerare
Anders Pettersson väljs att justera protokollet jämte ordföranden samt att Dejan Brajic väljs
att föra dagens protokoll.
§3 Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna
§4 Ekonomi
Michael Bergman rapporterar att budgeten går enligt planerat.
Samt att FS beviljar karatesektionen med 39.000:-.
§5 Brev från regionsamordnaren
Styrelsen uppdrar till Urban Andersson att svara på inkommet brev
§6 PR & Marknadsföringskommittén
Evelyn Morales rapporterar att kontakten med media angående stundande SM är gjord samt
att Sverige lägret ska skickas till föreningarna i sektionen.
§7 Nyhetsbrevet
Anders Pettersson rapporterar att nyhetsbrevet ska kunna prenumereras på via nätet och att
man kan få det automatiskt skickat till sig. Mer info på hemsidan inom kort.
§8 Tävlingslicenser
From augusti 2008 krävs två licenser inom karaten och karatesektionens styrelse har för
avsikt ta fram en licens där bägge finns med. Detta ska presenteras under hösten och tas i bruk
1/1-2009.
§9 Hemsidan
Förbundet håller på att ta fram en ny hemsida och karatesektionens hemsida ska då göras om.
Ett nytt system ska utvecklas så det blir lättare att ladda upp artiklar.
§10 SM 2008
Michael Bergman rapporterar om stundande SM och allt går enligt planerna.

§11 Klubbarnas rapportering till förbundet
Styrelsen diskuterade denna klagan och lämnade den utan åtgärd, fakta saknades.
§12 Förslag från domarkommittén
Domarkommittén vill utöka med Peter Sahlberg i kommittén. Styrelsen har inget att invända
mot denna utökning.
§13 Budo Nord Cup i Eslöv
Styrelsen har meddelat arrangören att karatesektionen inte ger sanktion för tävlingen i Eslöv
den 27, 28 och 29 juni 2008.
§14 Åtgärder i samband med FS beslut att karatesektionen inte har möjlighet att
sanktionera tävlingar enligt kyokushins regelverk.
Frågan bordlades i avvaktan på kontakt med domarkommittén
§15 Inval av klubbar
Inga nya inval
§16 Kostnadsersättningar
Beslutades att anta nya kostnadsersättningar gällande from 2008-01-01
§17 Övriga frågor
NM Island
Urban Andersson rapporterar att Nordiska karatförbundet bildas och Sverige
blir bästa nation
EM Tallin
Urban Andersson rapporterar att IOC ska träffas i Köpenhamn hösten 2009
för att diskutera om några nya idrotter skall tas med till OS 2016. Karaten
finns med bland idrotterna. Inga medaljer till Sverige.
VM Tokyo
Urban Andersson kommer att delta där på kongressen och att medel för denna
resa kommer att finansieras av RF.
Konferens
Önskemål från Urban Andersson att bjuda karate Sverige på karate konferens.
Domän
Önskemål från styrelsen att inför skaffa domännamnet
Svenska karate förbundet
§18 Nästa styrelsemöte blir den 27 september i Stockholm i samband med SM.
§19 Urban Andersson avslutar mötet
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