Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2012
Datum
Tid
Plats

Tisdagen den 8 april 2012
Kl. 17.30 – 19.45
Hotel Anthelia, Teneriffa

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, och
Sarah Wennerström.

Anmält Förhinder

Monica Ernekrans

Adjungerad

Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Sarah Wennerström.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2012 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Jadranka Plese rapporterade från mötet med LOK-stöds referensgrupp samt från
IdrottOnlines utbildning på kansliet. Noterades att remissvaret om Idrottslyftets framtida
utformning skall vara RF tillhanda senast den 15 juni. Uppdrogs åt Jadranka Plese och
Michael Bergman att svara remisset.
Michael Bergman rapporterade från de pågående förhandlingarna med RF gällande SM
status för Kyokushins regelverk.
Urban Andersson rapporterade från SF dialogen som RF anordnade i Göteborg. Noterades
att Urban Andersson och Javier Escalante representerade förbundet.
Urban Andersson rapporterade från RF:s besök hos förbundets RIG. Noterades att Monica
Ernekrans och Javier Escalante representerade förbundet.
Noterades att Östra Karateförbundet skall skicka ett kumite lag till Region EM i Moskva.
Beslöts att ge tävlingskommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av ett
mästerskap där samtliga sju distrikt deltar.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista april 2012.
Beslöts att informera landslagsledningen om den ekonomiska situationen för resten av
verksamhetsåret.

6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval avföljande klubbar:
Kamae Shotokan Karate IF
Toradokan Karateförening
Wado Dojo Kampsportsförening Åmål
Noterades att följande klubbar har sökt utträde p.g.a. upphörd verksamhet i förbundet:
Falu Kan Zen Kai Karateklubb
Eskilstuna Shotokan Karate Do
Kusano Ha Shitoryu Kenshikan
Chicos Kempo Karate IF
Yuishinkai Karateklubb
Örebro Karate Förening
Stockholms Wado Sällskap
Finspångs karateklubb
Beslöts att utesluta följande klubbar p.g.a. trots flera påminnelser ej fullgjort sina ekonomiska
förpliktelser gentemot förbundet.
Grey Mantis Karateklubb
Spartacus Karateklubb Åmål
Östersunds Budo Kai
7. Ny sammansättning i förbundets tävlingskommitté
Beslöts att utse Siamak Rezaie till ordförande i tävlingskommittén. Vidare beslöts att utse
Jannika Navjord, Kalate Akolor och Åsa Örterström till ledamöter i kommittén.
8. Ny ledamot i förbundets Juridiska Nämnd
Beslöts att utse Patrik Nilsson till ledamot i förbundets Juridiska Nämnd.
9. Förbundskonferensen samt 50-års jubileum den 13 oktober 2012
Noterades rapporten från Micke Wall och arbetsgruppen som jobbar med förbundets 50-års
jubileum. Festen kommer att äga rum på Porslinsfabriken i centrala Stockholm. Beslöts att
utse Sarah Wennerström som kontaktperson gentemot 50-års jubileums kommitté. Javier
Escalante rapporterade från det pågående arbete med kommande förbundskonferensen.
Noterades att konferensen kommer att äga rum på Scandic Grand Central i Stockholm.
10. Sponsoravtal till förbundets RIG
Beslöts att vid nästa förhandlingstillfälle med förbundets huvudsponsor integrera förbundets
Riksidrottsgymnasium i sponsoravtalet. Vidare beslöts att informera RIG-eleverna och
tränarna att inte uppträda i för förbundets huvudsponsors konkurrerande märke vid förbundets
officiella sammanhang.
11. RIG broschyr
Beslöts att ta fram en broschyr för att presentera förbundet till RIG eleverna. I broschyren
skall erbjudas möjligheten för studenterna att fortsätta samarbete med förbundet efter RIG
studierna.

12. Förbundets hemsida
Förbundets hemsida diskuterades. Beslöts att skicka Marie Constantinou, Sarah Wennerström
och Jadranka Plese till en utbildning om hemsidans applikationer och att kansliet tar därefter
rollen som hemsidans administratör. Uppdrogs åt Jadranka Plese och Sarah Wennerström att
inkomma med förslag om hur hemsidan kan förändras.
13. Övriga Frågor
a. Beslöts att distriktsdomarna skall, efter genomförd utbildning, ha en domarbok (licens).
Kostnaden för domarboken till dessa domare är 80 kr per bok.
b. Beslöts att ta fram ett brev för att skicka till förbundets förtroendevaldas arbetsgivare.
Meningen med brevet är att underlätta dessa förtroendevaldas förbundsarbete.
11. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-6/2012, telefonmöte, tisdagen den 14 augusti kl. 19.00

Vid protokollet

________________
Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Sarah Wennerström

