Karatesektionen
Protokoll 3/2008
Styrelsemöte Hotel Gothia Tower, Göteborg 2008-10-17
Närvarande
Urban Andersson , Dejan Brajic, Bengt Zachrisson , Kristina Ullgren
Frånvaranade
Michael Bergman, Karin Sökare
§3.1 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen
§3.2 Justerare
Bengt Zachrisson väljs att justera protokollet jämte ordföranden. Dejan Brajic väljs att föra
dagens protokoll.
§3.3 Föregående protokoll
Godkändes med följande tillägg.
Regeltillägg för barntävlingar
KUMITE
Mubobi
Domaren kan verbalt varna en tävlande som utsätter sig själv för fara genom sitt agerande.
Detta kan ske även om det ej förkommit hård kontakt eller skada. Varningen kan upprepas
utan att domaren behöver gå in i den eskalerande bestraffningsskalan.
Om domarna varnar (chukoku) eller bestraffar en tävlande för Mubobi vid kontakt eller skada
skall även motståndaren som utfört tekniken (som träffat) varnas (chukoku) eller bestraffas
enligt gällande bestraffningsskala. Man kan inte underlåta att utdela varning eller bestraffning
för kontakt. (Jfr. Art. 8 XVI)
§3.4 PR & Marknadsföringskommitté.
Webb TV på SM lockade över 2.000 unika besökare från 16 länder.
a) Tokyo
Inför VM i Tokyo göra ett PM till media (TV, radio och tidningar)
b) Hemsida
Regelverk för införande på sektionens hemsida diskuterades.
§3.5 Verksamhetsberättelse 2008
Beslutades att Dejan Brajic ska sammanställa verksamhetsberättelsen för 2008. Dejan
kontaktar de som skall bidra med material.
§3.6 Tid för datum av SM.
a) det beslutades att SM 2009 ska läggas i Göteborg den 26-27 september och att SM 2010
ska läggas i Kristianstad den 25-26 september.
b) För kommande SM beslöts att ta fram en genomförandeplan. Detta ska göras av Dejan
Brajic i samarbete med domarkommittén och PR marknadsföringskommittén.

§3.7 Sverigelägret
Önskemålet från styrelsen är att lägga nästa Sverigeläger i Skåne. Karin Sökare uppdras att ta
fram ett ramverk för hur lägret ska genomföras.
§3.8 Regler för anmälan till VM och EM
Beslutades att anta en policy för registrering/anmälning till VM och EM daterad
2008-08-17
§3.9 Angående sponsorer
Styrelsen ser allvarligt på det inträffade på SM och Austrian Open och uppmanar att alla i
landslaget ska följa gällande policy och regler. Landslagsledningen är kontaktad i ärendet.
§3.10 Förbundets omorganisation
Förbundsstyrelsen vill lägga ett förslag att alla idrotter inom Svenska Budo &
Kampsportsförbundet ska bli egna förbund under SB&K
Förslaget ska ligga klart till förbundets årsmöte i Stockholm 21 mars 2009. Styrelsen
uppmanar samtliga karateföreningar att sluta upp bakom detta.
§3.11 Svenska karateförbundet
Begäran om yttrande har gjorts hos förbundsstyrelsen att karatesektionen vill ha deras stöd i
ansökan till RF om eget Specialidrottsförbund med namnet Svenska karateförbundet.
Ansökan kommer att skickas till Riksidrottsförbundet före 31 december
Ansökan om organisationsnummer hos Skatteverket är skickad.
§3.17 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att diskutera.
§2.18 Nästa styrelsemöte
Telefonmöte i december
§2.19 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutar mötet

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Dejan Brajic

Bengt Zachrisson

Urban Andersson

