Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2013
Datum
Tid
Plats

Söndagen den 26 maj 2013
Kl. 11.15 - 13.45
Kulturens Hus, Luleå, i samband med Riksidrottsmötet

Närvarande

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

Adjungerad

Lillemor Mossberg och Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Michael Bergman.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2013 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Styrelsen tackade Michael Bergman för hans utomordentliga framträdande i samband med
Budo & Kampsportsförbundets motion vid Riksidrottsmöte i Luleå. Noterades att RIM, i
enlighet med Riksidrotsstyrelsens förslag, avslog Budoförbundets motion.
Jadranka Plese rapporterade från mötet tillsammans med Lillemor Mossberg och RF
angående Idrottslyftsanalysen.
Urban Andersson informerade om kommande möte på Rosenbad med bl.a. idrottsminister.
Michael Bergman rapporterade från mötet på förbundskansliet med ledningen för kumite
landslaget samt några utövare.
5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista april 2013.
6. Invalshandlingar
Beslöts att utesluta följande klubbar p.g.a. att dessa ej fullgjort sina ekonomiska och
administrativa förpliktelser gentemot förbundet.
Fudoukai Kalmar Karate Do klubb
Yasashi karate förening
Yassin karateförening

7. Nya direktiv Kommittén Karate för Alla
Noterades att Kommittén Karate för Alla skickade ett förslag till nya direktiv. Beslöts att
godkänna föreslagna direktiv. Uppdrogs åt kansliet att publicera densamma på förbundets
hemsida.
8. Region RM i Sverige
Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tävlingskommittén samt Ove Viggedal från
Domarkommittén för at ta fram ett förslag till tävlingsbestämmelser för framtida riksmästerskap
mellan förbundets sju distrikt.
9. Justering distriktsregelverk
Beslöts att ändra max. gränsen för antal tävlande vid en distriktstävling. Tidigare maximerade
antal på 100 deltagare samt de geografiska gränserna avskaffades. Fr.o.m. dagens datum kan
en distriktstävling arrangeras med mer än 100 tävlande samt med deltagare från andra SDF.
10. Föreningspärm
Beslöts att ta fram en elektronisk föreningspärm för att publicera på förbundets hemsida.
Uppdrogs åt kansliet att inkomma med förslag till innehåll.
11. Nya kumite klasser och Kampsportsdelegationen
Beslöts att till kampsportsdelegationen söka tillstånd för de klasser som förbundsstämman
godkände. Uppdrogs åt Javier Escalante att be motionärerna inkomma med förslag till
godtagbar säkerhet enligt regelverket.
12. Rapport RIG gruppen
Monica Ernekrans och Javier Escalante rapporterade från mötet med representanter från
förbundets Karategymnasium den 22 maj. Noterades att nästa möte med RIG projektgruppen
blir fredagen den 14 juni på kansliet. Uppdrogs åt kansliet att informera föräldrarna om den
pågående kvalitetssäkringen av RIG.
13. Övriga frågor
a. Noterades att Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante skall gå i pension redan i år
och kommer att arbeta kvar fram t.o.m. den 31 december 2013. Beslöts att ta fram en annons
samt att utlysa tjänsten.
b. Beslöts att bjuda RS ledamoten Mona Sahlin som mötesordförande vid förbundsstämman
2014.
c. Beslöts att via nyhetsbrev samt hemsidan informera medlemmarna om de besluts som togs
på RIM i Luleå

14. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-8/2013: Mötet kommer att äga rum i Vittsjö, datum meddelas senare.
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