PROTOKOLL FS 06/18
fört vid styrelsemöte 2018-08-22
Telefonmöte
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Javier Escalante
Jane Schörling

Anmält förhinder

Michael Bergman

Adjungerad

Sarah Wennerström

Förbundsstyrelsen
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Mötets öppnande och val av justerare
Fastställande av dagordning
Föregående Protokoll FS05/18
Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Rapporter
Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
Medlemskap föreningar
Planering förbundskonferens
Landslagsorganisation
Utbildningskommittén
Förbunds och distriktsstadgar
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 78 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.
§ 79 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 80 Föregående Protokoll FS05/18
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/18. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
§ 81 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§ 82 Rapporter
1. Jadranka Plese rapporterade
a) från utbildning i Para-karate som ägde rum i Lund inför kommande tävling i oktober. Hon
deltog vidare i sammankomst med Para-karatekommittén och möte med Eric Bortels, som är
instruktör i parakaratesystemet I-Karate Global.
§ 83 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman har via e-post rapporterat ekonomi per 180630. Styrelsen noterar att allt
är i sin ordning inom ramen för planerad budget.
§ 84 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:
- Shotokan Nippon Karateklubb
- Örebro Shotokan Karateklubb
§ 85 Planering förbundskonferens
Urban Andersson föredrog planering inför Förbundskonferensen i september.
Styrelsen noterar att uppslutningen är god och ser fram emot en intressant helg.
§ 86 Landslagsorganisation
Urban Andersson föredrog den process av omorganisation i landslagsledningen som pågått
under maj-augusti. Styrelsen vill framföra ett stort tack till Ramon Malavé som lämnar sitt
uppdrag och önskar kvarvarande ledning lycka till.
§ 87 Utbildningskommittén
Urban Andersson föredrog frågeställning kring Utbildningskommitténs uppdrag. Styrelsen
beslutade att ge Jane Schörling och Jadranka Plese i uppdrag att göra en översyn av UKs
direktiv. Beslutade vidare att upplösa dess nuvarande form och att administration och
utveckling av förbundets utbildningssegment tillsvidare hanteras av kansliet.
§ 88 Förbunds- och distriktsstadgar
Urban Andersson föredrog ärende om stadgehantering och eventuell diskrepans mellan
olika distrikts stadgar och dessa i korrelation till förbundets stadgar. Styrelsen beslutade att
ge Juridiska nämnden i uppdrag att hjälpa samtliga distrikten att se över och ev. korrigera
stadgarna.
§ 89 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade representation och arbetsuppgifter inför VM och WKFs kongress i
Madrid i november.
§ 90 Nästa möte
Telefonmöte 18/9, kl 18:30.
§ 91 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Justerare

Jadranka Plese

Mötesordförande

Urban Andersson

