

Protokoll fört vid karateförbundets styrelsemöte den 17 januari 2010
Telefonmöte:
Närvarande:
Urban Andersson
Michael Bergman
Bengt Zachrisson
Dejan Brajic
Lars Brandin

Adjungerade:
Evelyn Morales

Anmält förhinder:
Karin Sökare
Kristina Ullgren
Gunilla Jodry
Javier Escalante

Noterat
Styrelsen noterar följande:
- Håller första styrelsemöte i nya Karateförbundet
- Robin Ohlsson blir moderator på förbundets webb forum, välkommen.
- Gulsah Akdag tog silver i Paris Open 2010, Grattis.
§1 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes och godkändes.
§2 Utseende av justerare
Till justerare utsågs Lars Brandin
§3 Föregående protokoll
De beslutspunkter som fanns med på styrelsemötet den 17 december har godkänts
per e-post i efterhand, Per Capsulam. Protokollet från den 17 december godkändes
och beslutades att läggas till handlingarna.
§4 Ekonomi
Kassören redovisade ekonomin och konstaterar att det är bokfört ett positivt resultat för 2009
men att det är en preliminär rapport.

§5 PR&M
Det som hänt sedan förra styrelsemötet är bl a att två nyhetsbrev skickats, hemsidan
är igång samt att den är under utveckling och ska kompletteras med bl a bilder.
Robin Ohlsson kommer tillsammans med Bengt Zachrisson att öppna upp förbundets
webbforum. Det har gjorts intervju med Bleard Amagekaj. Förbundet finns även med
på facebook där alla intresserade kan ansluta sig.
§6 Utbildningskommittén
Väntar fortfarande på svar från RF angående storleken på idrottslyftet för 2010. Lars
Brandin presenterade förslag på hur vi skall arbeta med fördelning av dessa medel.
Torsdagen den 20 januari är det möte med RIG och förbundets utbildningsstege är
under framtagande.



§7 RF-Elit-Landslag
Förbundets elitutvecklingsplan är under konstruktion.

§8 Landslagsledning
Styrelsen diskuterade behovet av att tillsätta en team manager i kumite landslaget
alternativt att vi har samma team manager för båda disciplinerna.
Kontrakt vad gäller uppdragsanställning för landslagsledning diskuterades.
Beslutades att Urban Andersson och Michael Bergman får i uppdrag att undersöka
hur detta kan utformas.
§9 Rapport Kansli
Den 1:a februari kommer kansliet att flytta in i nya lokaler. Adressen dit är arenavägen
5 (7 tr.) 121 77 Johanneshov. Invigning av kansliet sker när kansliet anser detta vara
lämpligt.
Arnela Husic har praktikplats som kanslist, Svenska Karateförbundet i 4 månader och
kommer att vara till stor hjälp för oss.

§10 Stadgar - Förbund &Distrikt
Förslag till stadgar är nu klara för förbund och distrikt och finns på hemsidan.
Styrelsen uppmanar föreningarna att ta del av dessa. Det kommer även att skickas
per brev till alla föreningar.
§11 Genomgång av övriga kommittéer
En kortfattad redogörelse gjordes från alla kommittéer och arbetet fortgår i dessa.
§12 Förbundets mattor
Styrelsen beslutar att våra tävlingsmattor endast ska disponeras av förbundets
betalande föreningar. Fortfarande är det kostnadsfritt men frakten till och från
lagerplatsen står hyrestagaren för.
§13 Kyokushinkomittéen
Meddelas att vi nu har SM status för Kyokushin tävlingar i Sverige. Första SM
kommer att arrangeras under hösten 2010.
§14 Inval av föreningar
Styrelsen rekommenderar följande inval om distriktsförbunden inte har något att yttra.
- Gefle IF Aktivitetshus
- Hortflax Karateklubb



§15 SM 2010
Styrelsen diskuterade hur final upplägget ska se ut på SM 2010 i Kristianstad. Det
beslutades att finalerna ska avgöras på två tatami och att prisutdelningen ska ske
under flera tillfällen och inte göras helt i slutet.
§16 Förbundstävling
Styrelsen diskuterade behovet av att stödja en eller fler tävlingar i Sverige.
§17 Övrigt
- Årsmötet, sker på hotell Sheraton 20 mars 2010.
- RS ledamot Leif Larsson har tackat ja att medverka som mötesordförande på
årsmötet.
-SM arrangör för 2011 i Stockholm sökes.
- Vi kommer att uppmärksamma Svenska karateförbundets ”första” förening Hortlax
Karateklubb.
§18 tid för nästa möte
Nästa möte kommer att hållas under februari.
§19 Mötets avslutande
Ordförande Urban Andersson avslutade mötet.

