Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2010
Datum
Tid
Plats

Torsdagen den 16 december 2010
Kl. 20.00 - 21.10
Telefonmöte

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Isabelle Lilja
och Dejan Brajic (fr.o.m. punkten 10).

Anmält förhinder
Adjungerade

Michael Bergman
Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Jadranka Plese.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2010 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Ordförande Urban Andersson meddelade att ett nytt tre årig sponsor och samarbetsavtal
knutits med Budo Nord. I avtalet ingår bl.a. produktsponsring till landslaget, domarkommitté
samt till viss del förtroendevalda. Avtalet innehåller även stipendier vid medaljplacering på
EM och VM.
Noterades att följande tre utbildningar blev mycket uppskattade bland deltagarna.
a. Bas1 Instruktörsutbildning i Stockholm den 4-5 december (18 deltagare).
b. Domarkurs för ”Distriktsdomare” i sundsvall den 11 december (16 deltagare).
c. Instruktörsutbildning för utövare med funktionsnedsättningar, ADHD eller Aspergers
syndrom i Tumba den 11 december (36 deltagare).
Vidare noterades att landslaget fick 525 000 kronor från RF för 2011års elitstöd.
5. Invalshandlingar
Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet:
Kuma Dojo IF
Södertälje Sanshin Karateklubb
Göteborgs Karate Kai
6. Sekreterare förbundets Juridiska Nämnd
Beslöts att utse Javier Escalante till sekreterare i förbundets Judiska Nämnd. Noterades att
JN:s sekreterare ej har rösträtt.
7. Verksamhetsberättelsen 2010
Javier Escalante rapporterade från det pågående arbete med verksamhetsberättelsen.

8. Kommittékonferensen 2011
Beslöts att anordna en kommittékonferens efter stämman 2011med två representanter från
varje kommitté samt förbundsstyrelsen och kanslipersonalen. Uppdrogs åt kansliet att göra
bokningarna samt att tillsammans med förbundsordförande ta fram förslag till datum och
program.
9. Kostnader startavgifter på SM
Noterades förfrågan från kommande SM arrangören om en höjning av den individuella
startavgiften från 200 kr till 300 kr. Beslöts att inte höja startavgiften för kommande SM.
10. Adjungering i styrelsen fram till stämman 2011
Beslöts att fram till förbundsstämman adjungera Monica Ernekrans till förbundsstyrelsen.
11. Förenklat tävlande
Noterades behovet av att testa ett nytt tävlingssystem där man följer WKF:s regelverk med
undantag för att kontakt mot Jodan området inte får förekomma överhuvudtaget. Vid tävling
ska en legitimerad sjuksköterska eller läkare närvara. Arrangören ska garantera att tävlingen
genomförs med godtagbar säkerhet för de tävlande.
Uppdrogs åt Övre Norrland och Östra Karateförbundet att fram till den 28 februari 2011
sanktionera tävlingar enligt WKF:s regelverk med ovanstående undantag. Efter periodens slut
ska distrikten inkomma med en utvärdering av tävlingsförfarandet.
12. Övriga frågor
a. WKF:s regelverk och kroppsskyddet
Beslöts att till domar, landslags- och tävlingskommittéerna skicka WKF:s senaste beslut
gällande obligatoriskt kroppsskydd för alla tävlande i kumite för yttrande. Kommittéernas
yttrande ska vara tillhanda styrelsen senast den 12 januari 2011.
13. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-1/2 011, lördagen den 15 januari, kl. 10.00 på Scandic Täby.
FS-2/2011, telefonmöte, onsdagen den 16 februari, kl. 20.00
FS-3/2011, fredagen den 18 mars kl. 19.00 på Scandic Continental.

Vid protokollet

___________________
Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

____________________
Urban Andersson

_____________________
Jadranka Plese

