Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2014
Datum
Tid
Plats

Tisdagen den 13 maj 2014
Kl. 18.00 - 20.30
Telefonmöte

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Monica Ernekrans,
Javier Escalante, Krister Dackland.
Begärt förhinder: Jadranka Plese
Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen
Agendan godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Javier Escalante
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5/2014 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Sarah rapporterade:
- från SOK årsmöte där även Javier närvarade
- om kansliets arbete med processen kring kvarvarande klubbar med utomstående betalning och
ärenden aktuella för uteslutning.
- om att GS kallats som representant för SKF till strategimöte med RF för att delge SKF´s
framgångsfaktorer som växande förbund.
Krister rapporterade om arbetet med SM,
5. Ekonomi
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval av följande klubbar:
IF Su-Ha-ri Karate Wado Ryu

Följande klubbar har begärt utträde pga av upphörd verksamhet:
Toradokan karateförening
Väsby Shotokan karateklubb

7. Sociala medier
Styrelsen diskuterade förbundets sociala kanaler och noterade att den policy som finns om
lämpligt uppträdande i den öppna gruppen på Facebook i vissa fall inte efterlevts, med
klagomål om utsatthet som följd. Detta ses allvarligt på. Beslutades att den öppna gruppen på
Facebook fortsatt bevakas och att administratören ges mandat att omedelbart blockera personer
som ägnar sig åt personangrepp samt stänga ned gruppen om liknande händelser upprepas där
enskilda personer riskerar kränkning eller illasinnad ryktesspridning förekommer.
8. Landslagskommittén
Michael och Monica rapporterade från det möte som ägt rum med landslagsledningen.
Noterades att Azem Barakovic lämnat sin post till förfogande. Styrelsen tackar honom för hans
tid och arbete. Styrelsen diskuterade rekryteringsprocessen kring ny förbundskapten i Kata.
9. Karate för alla – VM
Noterades att första officiella VM för Karate-utövare med funktionsnedsättningar äger rum i
Bremen 2014. Diskuterades kring organisering av svenskt deltagande. FS beslutade att i
samråd med Kommittén karate för alla att utse Pontus Johansson som representant.
10. Utbildningskommittén
Noterades att Bo-Teddy Ohlsson lämnat sin post i Utbildningskommittén till förfogande pga av
personliga orsaker. Förbundet tackar för hans insats och stödjer sittande kommitté i processen
att se över sina behov och strukturer fortsatt. Styrelsen diskuterade även uppbyggnaden av det
grenspecifika programmet och noterar att utbildningskommitténs arbete i frågan löper på.
11. Sport Campus Sweden
Sarah rapporterade från SCS-konferensen där hon som SKF´s representant deltog för att
förorda eventuella sökande för Karate. Noterades att vi därefter har två elever antagna till SCS,
Lisa Rasmusson och Sabina Lääveri. Beslutades också att SKF ger fortsatt ekonomiskt stöd
och nödvändig support till verksamheten.
12. Stipendier
Styrelsen diskuterade förbundets stipendier och uppdrog åt kansliet att se över befintliga
kriterier samt konkretisera förslag om införandet av ev fler.
11. Övriga frågor
- Tävlingskort, FS beslutade att sänka kostnaden på tävlingskort till 250 kr, samt justera
giltighetstiden till 3 år pga av verifieringsskäl förenade med rapporteringsplikten till
kampsportsdelegationen. Man inför också möjligheten att ersätta ett förlorat tävlingskort med
en dubblett för 100 kr, vilket ersätter den tidigare regeln om att endast nya kort till full kostnad
kunde utfärdas.
-RIG, styrelsen noterar resultatet i den elevenkät som gjorts och beslutade att en uppföljning
kommer ske i samarbete med rektor.
12. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-7/2014: Telefonmöte i juni.
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Vid protokollet
________________
Sarah Wennerström

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Javier Escalante

