Karatesektionen
Protokoll 2/2008
Styrelsemöte SBKs kansli, Stockholm 2008-09-26
Närvarande
Urban Andersson , Michael Bergman , Dejan Brajic, Anders Pettersson
Bengt Zachrisson , Karin Sökare
Adjungerad
§2.12 Ove Viggedal
Frånvaranade
Evelyn Morales
§2.1 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen
§2.2 Justerare
Bengt Zachrisson väljs att justera protokollet jämte ordföranden samt att Dejan Brajic väljs att
föra dagens protokoll.
§2.3 Föregående protokoll
Föregående protokoll och Per Capsulam beslut gås igenom och läggs till handlingarna
Per Capsulam beslut har sedan föregående styrelsemöte tagits i följande ärenden
2008-08-14 Anmälan har gått till Juridiska nämnden med avseende på Ashgar Keshwardoost
agerande i samband med genomförandet av Budo Nord Cup i Eslöv 2008.
2008-08-25 Att karatesektionen beslutat lämna en ansökan till Riksidrottsförbundet om
bildande av ett Svenskt Karateförbund.
2008-09-10 Att karatesektionen kommer att bilda en Kyokushinkaratekommitté samt att
ansöka om tillstånd genom FS för deras tävlingsregelverk.
2008-09-15 Att karatesektionen genomför en webbsändning av Karate-SM den 27-28
september 2008.
2008-09-17 Att ersättare för ordförande utses vid FS-5 den 21 september
§2.4 Ekonomi
Michael Bergman föredrar ekonomin, rapporterar att det i sin helhet ser bra ut. Dock har
någon budgetpost överskridits.
§2.5 PR & Marknadsföringskommitté
Bengt Zachrisson rapporterar att de kontaktat TV-sporten för att bevaka Gulsah Akdag på SM
28 september. De har lovat göra ett reportage om henne som ska sändas i TV.
§2.6 Nyhetsbrevet
PR & Marknadsföringskommittén får i uppdrag att utforma en mall om nyhetsbrevet.
Korrekturen går till styrelsen för ev kommentar. Bengt Zachrisson ansvarar för detta.

§2.7 Hemsidan
Förbundets hemsida väntar på en ny layout och att RF ska påbörja arbetet
§2.8 a) Anders utslussning & Bengts inslussning
Anders Pettersson lämnar sektionsstyrelsens uppdrag som ledamot och ansvarig sektionens
hemsida. Styrelsen beslutar att ge Bengt Zachrisson i uppdrag att fortsätta med arbetet som
ansvarig för sektionens hemsida.
§2.8 b) Ledamot
Suppleant Bengt Zachrisson går in som ordinare ledamot i styrelsen när Anders Pettersson
lämnar sitt uppdrag.
§2.9 Tävlingslicenser & Tävlingskort
Styrelsen avvaktar ett beslut om ett gemensamt tävlingskort/ tävlingslicens då inga bra
alternativ finns.
§2.10 SM 2009, 2010
Intresseanmälan har inkommit från Kungälvs KK mfl. att arrangera SM 2009 samt
från Centrum Karateklubb Kristianstad att arrangera SM 2010.
Uppdras åt Dejan Brajic att kontakta landslag och domarkommitté för ett yttrande om ett
passande datum.
§2.11 Förbundets omorganisation
Frågan bordläggs och en kort diskussion om FS görs.
§2.12 Domarkommittén
Fastställa regeländringar med tillägg till tävlingsbestämmelser beslutas.
Punkt 3.9 (avseende domarnas skyldigheter): "Licenserade domare inom SB&K:s
karatesektion får ej vara domare vid tävlingar som ej har fått sanktion av
sektionsstyrelsen och omfattas av Kampsportslagen."
I nya regeltillägget för barn (Kata, punkt F): Införande av en ny klass
avseende katalag i följande åldersindelning: 7 - 9 år, 10 - 11 år samt 12 13 år. Ett katalag i barntävling kan bestå av både flickor och pojkar
blandade.
Face Mask - Tvingande enl. WKF, styrelsen diskuterade och beslutade att
hänskjuta ärendet till Dk för förtydligande av vilka tävlingar som omfattas.
§2.13 Landslagsverksamheten Team Manager Kumite
Musthapa Berkani lämnar sitt uppdrag som Team Manager för kumiten efter VM i Tokyo
2008 och tackas av styrelsen för sitt uppdrag.
§2.14 Ansökan gjord hos Förbundsstyrelsen om 20 000 kronor för att sända
Karate-SM 27-28 september via nätet.
Förbundsstyrelsen har beviljat sektionen 15.000:- för att sända webbTV
under SM 27-28/9-2008 i Stockholm.

§2.15 Inval av klubbar
Styrelsen rekommenderar följande inval om distriktsförbunden inte har något att yttra
Stockholms Shotorenmei Karateförening
Gensei Ryu Dojo Göteborg
Hi Fight Karateklubb
§2.16 Sverigelägret
Styrelsen ger Karin Sökare i uppdrag att ta fram direktiv att arrangera Sverige läger och att
nästa läger kan läggas i Skåne.
§2.17 Övriga frågor/Noterat
Sverigelägret genomförs i Göteborg den 18-19 oktober anmälan om detta finns på vår
hemsida och kommer att gå ut till alla klubbar.
§2.18 Nästa styrelsemöte
Blir den 17 oktober i Göteborg i samband med Sverigelägret.
§2.19 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutar mötet
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