Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2013
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 18 oktober 2013
Kl. 17.00 -20.30
Scandic Malmen, Stockholm

Närvarande

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

Anmält förhinder

Monica Ernekrans

Adjungerad

Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Michael Bergman.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2013 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Jadranka Plese informerade om Idrottslyftet 2014.
Noterades att förbundet fick 366 000 kr. mer i SF-stöd samt 30 000 kr. extra i elitstöd för 2014.
Totalt fick förbundet 2´140 000 kr. i FS-stöd samt 250 000 kr. i elitstöd i bidrag.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista september 2013.
6. Rapport RIG projektgruppen
Javier Escalante rapporterade från mötet med projektgruppen den 17 oktober. Noterades att
gruppen är färdig med första delen av uppdraget. Förslag till nya avtal med Haninge kommun
presenteras på nästa möte.
7. Nytt sponsoravtal 2014-2016
Ordförande Urban Andersson rapporterade från det pågående arbetet med att ta fram ett nytt
sponsoravtal för de kommande tre åren.
8. Klubbledarkonferensen 23-24 november med Viking Line
Beslöts att skicka en sista påminnelse till förbundets medlemmar samt att informera via
förbundets Facebok. Beslöts att inställa konferensen om antalet inte överstiger 50 deltagare.

9. SM 2014 i sundsvall
Noterades skrivelse från Sundsvalls Sports karate gällande logistiken i samband med SM 2014
arrangemanget. Beslöts att godkänna klubbens tävlingssanktion.
10. Landslag Karate för Alla
Önskemål om att integrera karate för allas landslag (rullstolskata mf.) och det officiella Kata
landslaget har framförts. Beslöts att uppmana båda grupperna att samtala med varandra och
inkomma med ett förslag till beslut.
11. Förbundets tävlingskort
Styrelsen diskuterade möjligheten att ta fram tävlingskort för tävlande barn 7-13 år. Beslöts att
skicka förslaget på remiss till förbundets distrikt och tävlingsarrangörer.
12. Idrottsalliansen, ”Idrottens lotteri”
Beslöts att Sarah Wennerström representerar förbundet på mötet med Idrottsalliansen den 21
oktober.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor tillkom.
14. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-11/2013: lördagen den 23 november, kl.10.00, i samband med klubbledarkonferensen.
FS-12/2013: fredagen den 6 december, kl.18.00, i samband med Karate SM.
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