Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2010
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 24 september 2010
Kl. 19.00 - 21.10
Quality Grand Hotel, Kristianstad

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman
och Isabelle Lilja.

Anmält förhinder

Dejan Brajic

Adjungerade

Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Isabelle Lilja.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2010 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Ordförande Urban Andersson rapporterade från möten gällande framtida sponsorsamarbete.
Noterades att utbildningskommittén kommer att ha första utbildningstillfallet i förbundets
regi i början på december i år.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista augusti 2010.
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval av följande förening:
Skogås Karate Klubb
Norrköpings Shotokan Karateklubb Champion
7. IdrottOnline & idrottslyftet
Noterades att fler och fler föreningar väljer att gå med i RF:s IdrottOnline samt att 75
föreningar skickade 143 Idrottslyftansökningar motsvarande 6,7 miljoner kronor. Beslöts att
börja göra utbetalningar av godkända ansökningar under vecka 39. Vidare beslöts att under
december påminna våra klubbar i utskick att gå med i IdrottOnline.

8. Medlemskap i Swedish Standards Institute
Beslöts att söka medlemskap i SSI samt att söka bidrag hos Sveriges Standardiseringsrådet.
Förbundets målsättning är att kunna vara med och påverka framtida standardisering av
de tävlandes skyddsutrustning.
9. Verksamhetsberättelsen 2010
Beslöts att godkänna offerten från Hamid Shokatyan för framtagning och tryckning av
förbundets verksamhetsberättelse 2010. Uppdrogs åt Urban Andersson och Javier Escalante
att ta fram förslag till disposition samt söka sponsorer för att täcka tryckningskostnaderna.
10. Distriktsledarkonferensen
Noterades att inbjudan och information för den kommande distriktsledarkonferens den 13-14
november ombord på Viking Line skickades till samtliga SDF i början av september.
Styrelsen diskuterade konferensprogrammet.
11. Riksidrottsforum 2010 i Malmö
Noterades att Riksidrottsforum äger rum samtidigt som förbundets distriktsledarkonferens.
Förbundet kommer att representeras av Leif Almö, Södra Karateförbundet, under torsdagen
och fredagen.
12. Webbpolicy
Beslöts att i fortsättning ha en granskningsfunktion för samtliga artiklar som publiceras på
förbundets hemsida. Uppdrogs åt Bengt Zachrisson och Javier Escalante att granska samtliga
inlägg.
13. Förenklat tävlande
Uppdrogs åt Västra Karateförbundet att fram till den 31 januari 2011sanktionera tävlingar
enligt WKF:s regelverk med undantag att kontakt mot Jodan område inte får förekomma. Vid
tävling ska en legitimerad sjuksköterska eller läkare närvara. Arrangören ska garantera att
tävlingen genomförs med godtagbar säkerhet för de tävlande. Efter periodens slut ska
distriktet inkomma med en utvärdering av tävlingsförfarandet.
14. Sport Campus Haninge
Beslöts att Javier Escalante ska representera förbundet i samband med Sport Campus
Haninges årsmöte.
15. Avstängning av utövare under Budo Nord Karate Open 2010
Noterades att en tävlande blev, av tävlingsläkaren, avstängd från tävlingsverksamhet under
en månad. Önskemål från den tävlandes ledare har inkommit om att låta denne delta på
kommande SM 2010. Beslöts att rekommendationen från tävlingsläkare ska gälla samt att den
tävlande inte får ställa upp på kommande SM i Kristianstad.
16. Tävlingsbestämmelser/Arrangörs skyldigheter
Noterades skrivelsen från Dejan Brajic gällande förändringar i samband med Svenska
mästerskapet i karate. Beslöts att återremmitra skrivelsen till tävlingskommittén för yttrande.

17. Övriga frågor
a. Ansökan om tävlingssanktion
Beslöts att godkänna Daido Joku Karateklubbs ansökan om sanktion för tävlingen Freestyle
Combat Open den 23/10-2010 och 12/03-201. Noterades att Kampsportsdelegationen gett
tillstånd under förutsättningen att förbundet ger sanktion och granskar tävlingen.
18. Kommande styrelsemöte
FS-9, fredagen den 12 november kl. 18.00 på Scandic Continental i Stockholm.

Vid protokollet

___________________
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Mötesordförande

Justerare

____________________
Urban Andersson

_____________________
Isabelle Lilja

