
 
 

 Sidan - 1 - 

 JKA Sweden 

 
Protokoll vid JKA Swedens årsmöte 2014. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande. 
 Ordförande Edo Stajerer öppnar mötet. 
 
§ 2 Mötets behöriga utlysning. 
 Mötet anses behörigt utlyst. 
 
§3 Val av mötesordförande. 
 Edo Stajerer väljs till mötesordförande. 
 
§4 Val av mötessekreterare. 
 Ingmar Lind väljs till mötessekreterare. 
 
§5 Val av justeringsmän och tillika rösträknare. 
 Kent Rantzow och Miroslav Unic väljs till justeringsmän och rösträknare. 
 
§6 Godkännande av verksamhetsberättelsen. 
 Verksamhetsberättelsen godkänns efter följande rättningar: 

•   Tag bort meningen i kapitel 6.2: ”, är numera ordförande i WKF…och Protocol 
Comitte. 

•     Lägg till att Niclas Fihn är domare i ESKA 
•     Lägg till att Leslie Jensen är kassör i ESKA 
•     Ljusdals Shotokan Karateklubb är inte längre aktiv och kan plockas bort ifrån    

klubblistan 
 
§7 Godkännande av förvaltningsberättelsen. 
 Förvaltningsberättelsen godkändes. 
 
§8 Godkännande av revisionsberättelsen. 
 Revisionsberättelsen godkändes. 
 
§9 Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för det gångna
 verksamhetsåret. 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013. 
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§10 Val av styrelsefunktionärer. 

-  Ordförande (2 år) Edo Stajerer omvaldes för 2014-2015 
 

-  Sekreterare (2 år) Ingmar Lind omvaldes för 2014-2015 
 

-  Ledamot  Robert Tegel omvaldes för 2014-2015 
 

-  2 suppleanter Mitek Pontarp omvaldes för 2014 
  Sixten Lindqvist omvaldes för 2014 
 

-  2 revisorer (1 år)  Per Åström omvaldes för 2014 
  Andreas Schliker omvaldes för 2014 
 

-  2 valberedare M. Unic omvaldes för 2014 
  HåkanLindhardt omvaldes för 2014 

 
§11 Inkomna motioner: 

Inga inkomna motioner att diskutera. 
 
§12 Övriga frågor 

1. Betalning av landslagsoveraller. 
Bakgrund:  
Det finns JKA landslagsrepresentanter som beställer JKA Sweden träningsoverall 
utan att betala denna. 
 
Åtgärd för uttagna och icke betalade landslagsoverallerna: 
Landslagsrepresentanternas klubbar åläggs att betala träningsoverallen till JKA. 
 
Åtgärd framöver: 
Förskottsbetalning krävs för att få ut en landslagsoverall. 
 

2. Uteslutning av klubbar som inte fullgjort sina ekonomiska åtaganden mot JKA 
Sweden. 
Bakgrund:  
Finns JKA klubbar som inte betalar medlemsavgifter/klubbavgift/graderingsavgift till 
JKA Sweden. 
 
Åtgärd: 
Idag skickas påminnelser om betalning av klubbavgift och medlemsavgifter till 
klubbarnas email-kontakter i början av december, i slutet av december och i mitten 
av januari. De klubbar som inte har betalt sina avgifter 31/1 ska kontaktas 
personligen av kassören, med beskedet att de kommer att uteslutas om de inte 
betalar sina avgifter. 
 

3. Det upplystes att JKA Sweden inte har någon sponsor, så klubbarna har inte längre 
någon skyldighet att handla hos någon speciell leverantör. Dock får JKA-logon 
endast broderas av SBI för svenskinköpta dräkter. 
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4. Angående informationen att JKA inte tillhör WKF. 
Detta påstående gäller för JKA i Japan. JKA Sweden klubbar tillhör fortfarande WKF 
genom sin anslutning till Svenska Karateförbundet. 
 

5. JKA RM kumite-vandringspokalen är ”försvunnen”. 
Mohammed Bedri som tävlade för Haninge Budoklubb, vann JKA RM 2012 och 
”fick” då detta vandringspris till låns. Detta återlämnades inte till JKA RM 2013. 
 
Åtgärd nu: 
Vladimir Markulic tar kontakt med Mohammed för återlämning. 
 
Åtgärd framöver: 
JKA RM vinnaren får höja pokalen för ett foto samt får sitt namn inristat i pokalen, 
men pokalen stannar kvar i JKA Swedens förvar tills nästa RM osv. 
 

6. Monbältens färg? 
Rekommenderas att monbälten har en vit rand på mitten samt färgen på bältets 
ytterkanter, längsleds. 
 

7. Hur tidigt ska man ordna domare inför en tävling? 
Så tidigt som möjligt, dock senast 2-3 månader före tävlingsdagen. 
 
 

8. De skånska klubbarna uppmanades att inte glömma betala sin avgift till Skånes 
Karateförbund. 
 
 

 
§13 Mötets avslutande. 

Mötet avslutades. Mötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta efter mötet. 
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