Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2012
Datum
Tid
Plats

Onsdagen den 5 september 2012
Kl. 20.00 - 21.50
Telefonmöte

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman
(fr.o.m. punkt 7 samt punkt 5) och Monica Ernekrans.

Anmäld
förhinder

Sarah Wennerström

Adjungerad

Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Monica Ernekrans.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2012 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Monica Ernekrans rapporterade från träffen med RF den 28 augusti på Bosön där
antagningsprocessen till RIG och NIU diskuterades.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista augusti 2012.
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval avföljande klubb:
IF Vardar Makedonija karatesektionen
Beslöts att godkänna Fagersta Kuniba Kai Karateförenings utträde ur förbundet p.g.a.
upphörd verksamhet.
Beslöts att utesluta Renato Kempo Karateklubb IF ur förbundet då klubben trots upprepade
påminnelser ej fullgjort sina ekonomiska och administrativa förpliktelser gentemot förbundet.
7. Förbundskonferensen och 50-års jubileum
Styrelse gick igenom konferensens program och andra detaljer gällande förbundets 50-års
jubileum.

8. Förslag från tävlingskommittén Kommittén
Noterades förslag från tävlingskommittén gällande införande av lagkumite klasser för
juniorer och kadetter samt två mix klasser. Beslöts att återremitera förslaget till
domarkommittén för yttrande. Uppdrogs åt kansliet att undersöka hos Kampsportsdelegationen om ett nytt tillstånd eller komplettering behövs.
Vidare föreslog kommittén att distriktstävlingar inte skall vara begränsade till max. 100
deltagare. Beslöts att godkänna förslaget samt att ge domarkommittén i uppgift att göra en
översyn av och vid behov ge förslag till förbättringar av regelverket.
9. Förtjänsttecken nr. 5
Beslöts att godkänna Centrum Karateklubbs ansökan om förbundets högsta förtjänsttecken till
Dejan Brajic.
10. U-21 på SM 2012
Beslöts att tävlingsklassen U-21 i kata och kumite skall genomföras på årets SM i Karlstad.
Vidare beslöts att tävlande inte får ställa upp i både i U-21 och seniorklassen under samma
SM.
11. Shotokankommittén sammansättning
Beslöts att utse Per Åström till ledamot i förbundets Shotokan kommitté. Kommittén består
av Ted Hedlund (ordförande) Leslie Jensen, Robert Tegel, Görgen Sökare och Per Åström.
12. Nyanställning kansliet
Beslöts att provanställa Lillemor Mossberg som kanslist på förbundskansliet. Provanställning
gäller fr.o.m. den 27 augusti 2012 t.o.m. den 27 januari 2013.
13. Övriga Frågor
a. Beslöts att utöka jubileets VIP listan med ytterligare några personer.
14. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-8/2012: fredagen den 12 oktober, kl. 18.00 (i samband med förbundskonferensen)
FS-9/2012: fredagen den 30 november, kl. 18.00 (i samband med SM i Karlstad)

Vid protokollet

________________
Javier Escalante

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Monica Ernekrans

