Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2014
Datum
Tid
Plats

Onsdagen den 18 juni 2014
Kl. 18.00 - 20.00
Telefonmöte

Närvarande

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

1. Dagordningen
Agendan godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Krister Dackland
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2014 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Javier Escalante rapporterade:
- från regions-EM i Izmir och noterade att förbundet fått ännu en internationell domarlicens. Styrelsen
gratulerar Emilio Merayo.
- från möte med RIG och arbetet med pågående verksamhetsplan.
5. Ekonomi
Noteras att förbundets ekonomi är god och i linje med planerad budget.
6. Invalshandlingar
Följande klubbar har begärt utträde pga av bristande verksamhet:
Tensei Uddevalla Karateklubb
Drottningholms Kampkonst Akademi IF
Följande klubbar utesluts pga av att de ej fullgjort sina åtaganden enligt stadgarna:
Kyusho Sportkarateklubb
Älvängens KK Kuniba Kai
7. Landslagsledningen
Styrelsen noterade att Lennart Larsson tillträder som ny förbundskapten i Kata och önskar honom lycka
till med uppdraget.
8. Medicinska kommittén
Styrelsen diskuterade nya direktiv för Medicinska kommittén och gav Jadranka Plese i uppdrag att
arbeta fram en eventuell förändring i samarbete med kommittén.

9. Shobu Ippon-kommittén
Noterades att den nya Shobu Ippon-kommittén som ersätter den tidigare Shotokan-kommittén tillträtt
och har haft sitt första möte. Styrelsen önskar den nya sammansättningen lycka till.
10. Domarsammansättning på tävlingar
Efter remissförfarande beslutade styrelsen att ej gå vidare med det föreslagna regelverket kring
domarsammansättning på tävlingar.
11. Konferens
Noterades att anmälningstiden gått ut för den kommande Distriktskonferensen och att kansliet fortgår
med planering av arrangemanget.
12. Stipendier
Styrelsen godkände det inkomna förslaget på nya och reviderade stipendier och uppdrog till kansliet
att kommunicera ut dessa.
13.Remiss från RF ang. Kampsportsdelegationen
Noteras att styrelsen har i uppdrag att komma in med remiss-svar till Kamsportsdelegationen ang
revision av kampsportslagen.
14. Förslag från Domarkommittén ang domararvode
Styrelsen diskuterade det inkomna förslaget ang förändrade domararvoden och beslöt att bordlägga
frågan.
15. Tävlingsrelaterade dokument
Styrelsen ger Domarkommittén i uppdrag att revidera tävlingsbestämmelser och tävlingsregelverk och
andra relaterade dokument samt ge förslag på en domarrapport i samband med tävlingar.
16. Övriga frågor
Styrelsen godkände kansliets förslag på ny protokollordning vilket träder i kraft per januari 2015.
16. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS 8: telefonmöte 14/8 kl 18:00
FS 9: Rönneberga gård, 5/9
Uppdrogs åt kansliet att planera en styrelsekonferens i höst i samband med FS 10.

Vid protokollet
_________________
Sarah Wennerström

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Krister Dackland

