Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2010
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 12 november 2010
Kl. 18.00 - 21.30
Scandic Malmen, Stockholm

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman
och Dejan Brajic.

Anmält förhinder

Isabelle Lilja

Adjungerade

Birgitta Lindblom (General manager), Evelyn Morales (PR
kommittén), Robert Tegel (Budo Nord) och Javier Escalante

Birgitta Linblom redovisade för landslagets samarbete med RF:s elitidrottscentrum samt
truppens aktuella situation och framtida satsningar. Vidare presenterade Birgitta det nya
systemet för distriktsnominering av utövare till landslagsuttagningar.
Robert Tegel tog upp frågan om utövarnas lojalitet gentemot förbundets sponsor.
Evelyn Morales rapporterade från det pågående samarbete med landslaget och massmedia.

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Jadranka Plese.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2010 lades till handlingarna. Noterades att punkten 13
gällande uppdraget till Västra Karateförbundet kommer ej att genomföras.
4. Rapporter
Ordförande Urban Andersson rapporterade från mötet med Budo Nord och det nya
sponsoravtalet som ska gälla i tre år.
Javier Escalante rapporterade från mötet med SISU och SKF:s utbildningskommitté,
noterades att ett närmare samarbete med SISU Idrottsutbildarna har inletts. Noterades
att ett informationsmöte mellan RF och förbundet gällande SDF ekonomi och bidrag ägde
rum, Michael Bergman och Javier Escalante representerade förbundet. Noterades att Ove
Viggedal representerar förbundet på kommande Riksidrottsforum i Malmö. Noterades att
Javier Escalante representerade förbundet på Sport Campus Swedens årsmöte.

5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista oktober 2010.
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval av följande förening:
Wakajishi Karateklubb
Kristinehamns Karate Förening
7. SM arrangör 2011
Noterades att Botkyrka Shukokai Karate sökt sanktion att arrangera SM 2011. Arrangören
önskar också att flytta tävlingen från september till första helgen i december. Beslöts att
godkänna sanktionen samt at flytta datumet enligt klubbens önskemål. Vidare beslöts att i
fortsättningen stället för att betala SM-stöd till arrangören, ska förbundet stå för
domarkostnaderna.
8. Shikkaku beslut under Heian Cup
Noterades att en junior utövare från Goju Kai Eskilstuna fick, p.g.a. osportsligt uppträdande,
ett Shikkaku beslut mot sig. Beslöts att remittera frågan till domarkommittén.
9. Idrottslyftet
Michael Bergman rapporterade från det färdiga arbetet med Idrottslyftet.
10. Verksamhetsberättelsen 2010
Beslöts att godkänna föreslagen tidsangivelse och disposition för tryckning av förbundets
verksamhetsberättelse.
11. Distriktsledarkonferensen 2010
Styrelse gick igenom programmet för morgondagens distriktsledarkonferens ombord på
Viking Lines Isabella. Noterades att samtliga SDF blir representerad med två deltagare var.
12. Övriga frågor
a. Ordförande förbundsstämman 2011
Noterades att Erik Åsbrink har tackat ja till att närvara som ordförande på förbundsstämman
den 19 mars 2011.
b. Brev från Magnus Palmqvist ang. Stockholm Open
Noterades skrivelsen från arrangören av Stockholm Open. Beslöts att återremittera brevet till
domarkommittén för yttrande.
d. Skrivelsen från Tamas Weber
Noterades skrivelsen från Tamas Weber gällande landslagsledningen. Uppdrogs åt kansliet
att svara densamma enligt föreslagen text.

18. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-10, telefonmöte, torsdagen den 16 december, kl. 20.00

Vid protokollet

___________________
Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

____________________
Urban Andersson

_____________________
Jadranka Plese

