Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2011
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 2 december 2011
Kl. 18.00 -20.30
Scandic Kungens Kurva, Stockholm

Närvarande

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

Adjungerad

Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Michael Bergman.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Urban Andersson rapporterade från kommittékonferensen, noterades att konferensen blev
mycket lyckad och uppskattad. Styrelsen riktar ett stor tack till Anders Wahlström från SISU
för hans medverkan. Vidare rapporterade Urban Andersson från Shobu Ippon SM i
Ängelholm.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista oktober 2011.
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval av följande förening:
Kase Ha Karate Do Akademi, Malmö
Göteborgs Shotokan Karateklubb
Wisby Kampkonst Akademi IF
7. Arrangör SM 2012
Noterades att ingen klubb har sökt arrangemanget för SM 2012. Beslöts att kontakta
tävlingsarrangörer.
8. Rapport arbete med NM 2012
Dejan Brajic rapporterade från det pågående arbetet med Nordiska Mästerskapet som skall
äga rum den 14 april 2012 i Kristianstad. Noterades att arrangören skall ta fram och skänka
en vandringspokal för ändamålet.

9. Datum förbundskonferensen samt 50 års jubileum
Beslöts att anordna förbundskonferensen samt firandet av förbundets 50 års jubileum lördagen
den 13 oktober 2012.
10. Klockslag för förbundsstämman
Beslöts att flytta förbundsstämman en timme framåt. Stämman kommer att äga rum lördagen
den 17 mars kl. 11.00 på Scandic Continental i Stockholm.
11. Coach Legitimation
Styrelsen diskuterade tävlingskommitténs förslag angående införande av en coachlegitimation som skall vara obligatoriskt på förbundets sanktionerade tävlingar. Noterades att
styrelsen ställer sig positivt till förslaget. Uppdrogs åt tävlingskommittén att inkomma med
ytterligare information.
12. Förändringar i Karate-SM
Styrelsen diskuterade tävlingskommitténs förslag angående krav på de tävlande att närvara
ett visst antal tävlingar per år för att kunna kvalificera sig till SM. Beslöts att återremitera
förslaget tilltävlingskommittén.
13. Nya SM klasser
Styrelsen diskuterade tävlingskommitténs förslag angående införande två nya SM klasser;
Ungdom 13 och U-21. Beslöts att återremittera förslaget till tävlingskommittén för vidare
arbete gällande ett eventuellt ungdoms SM.
14. EM i Sverige
Tävlingskommittén redovisade från sitt arbete gällande möjligheten att arrangera ett eventuellt
Europa Mästerskap i Sverige. Noterades att enligt EKF:s bestämmelser skulle ett sådant
arrangemang bli för dyrt för förbundet att arrangera.
15. Stora Grabbars & Tjejers Märke samt förbundets förtjänsttecken
Beslöts att stifta förbundets Stora Grabbars & Tjejers Märke samt förbundets förtjänsttecken
i valörer 1 till 5. Vidare beslöts att fastställa bestämmelserna samt föreslagna värderingspoäng
Uppdrogs åt kansliet att ta fram förslag till märken.
16. Förbundskapten för kata och kumite
Noterades att förbundet fick åtta sökande till tjänsten som förbundskapten för kata och
kumite. Beslöts att utse Azem Barakovic till förbundskapten för kata för tiden 2011-12-02 –
2013-11-30, Anders Håkansson till förbundskapten för kumite för tiden 2011-12-02 –
2013-11-30 och Miroslav Femic till förbundskapten för kumite för tiden 2011-12-02 –
2012-11-25. Vidare beslöts att tillföra extra medel till kumitelandslaget för att kompensera
kostnaderna för två förbundskaptener t.o.m. VM i Paris.

17. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-1/2012, telefonmöte, onsdagen den 25 januari, kl. 20.00

Vid protokollet

________________
Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Michael Bergman

