28. Karateþing 2015

28.02.2015

1. Þingsetning.
Reinharð Reinharðsson setur þingið, ræðir 30 ára afmælisár KAÍ.
2. Kosning fastra starfsmanna.
Þingforseti : Helgi Jóhannesson.
Þingritari: Agnar B. Helgason.
Gestir:
Hafsteinn Pálsson, frá framkvæmdastjórn ÍSÍ og
Líney Rut Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri ÍSÍ.
Gestir tala.
Hafsteinn Pálsson flytur kveðjur frá ÍSÍ. Óskar KAÍ til hamingju með afmælið og nefnir
smáþjóðaleikana sem ísland heldur í sumar. Lottotekjur, góðar tekjur til eflingar félagsstarfs og fólk
hittist reglulega. Lýkur tali sínu á því að óska KAÍ góðs karateárs.
Kjörbréfanefnd
Ólafur Helgi Hreinsson
Þrúður Sigurðar
Jacqueline Becker
Fjárlaganefnd
María Jensen Baldursdóttir.
Þrúður Sigurðar
Helgi Jóhannesson
Laga- og leikreglnanefnd
Helgi Jóhannesson
Ólafur Helgi Hreinsson
acqueline becker
Engar lagabreytingar hafa borist að þessu sinni en nefndin er engu að síður skipur til að fara eftir
dagskrá
Alsherjarnefnd
Agnar B Helgason
Ævar Austfjörð
María Jenssen

Kjörnefnd
Reinhard Reinharðsson
Rut Guðbrandsdóttir
Kitty Andersson

·

Kjörbréfanefnd tekur til starfs þegar í stað og skilar kjörbréfum staðfestum.

4 liður
·

5. Fráfarandi stjórn fer yfir skýrslu.

Reinharð styklar á stóru frá árinu 2014.
Sjá skýrslu..
Í lokin starfsemi sambandsins væri ekki svipur hjá sjón ef ekki nyti við krafta sjálfboðaliða.

·

Ólafur tekur til máls fyrir hönd kjörbréfanefndar.

Allir þingfulltrúar eru gildir.
·

Reinharð Reinharðssonleggur fram ársreikning 2014

Sjá ársreikning..
Spurningar..
Engar spurningar
Reikningar lagðir til samþykktar.
Reikningar samþykktir með öllum greiddum atkvæðum.

·

6.Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun.

Helgi Jóhannesson leggur hana fram.. sjá áætlun
·

7. Engar tillögur bárust laga- og leikreglnanefnd,

·

8. Reinhard fer yfir mál sem bárust stjórn.. Afreksstefna..

RR fer yfir afreksstefnuna og markmið KAI skv. stefnu og hvaða markmiðum er náð. Sjá stefnu.
RR leggur stefnu fram og er henni vísað í nefnd.
HJ aðrar tillögur hafa ekki borist stjórn
9. málum vísað til nefndar. Fjárlaganefnd , Alsherjarnefnd. Kjörnefnd,
Nefndir taki til starfa og er því gert þinghlé til 12.00

10. nefndarálit .
Fjárlaganefnd
HJ engar athugasemdir gerðar fyrir utan NM 1 mill of lítið ætti að vera 1500þ og auglýsingar
ættu að vera hærri
Leggur til breytingar á áætlun sjá skjal...
Áætlun lögð til samþykktar og samþykkt af öllum .
Afreksstefna lögð fram
Ath. Samskipti þjálfar og félaga má bæta.
Stefna borin til samþykktar, og skoðast samþykkt með ábendingum um breytingar samskipta þjálfara
og landsliðsþjálfara.
Kjörnefnd.
Leggur til í stjórn og varastjórn eftirfarandi:
María Jensen sem meðstjórnandi.
Jacqueline Becker sem meðstjórnandi
Rut Guðbrandsdóttir sem varamaður.
Indriði Jónsson sem varamaður.
Gunnlaugur Sigurðsson sem varamaður.

Aganefnd óbreytt frá síðasta ári.
Skoðunarmenn reikninga.
Agnar B. Helgason
Valgerður Helga Sigurðardóttir
12. 13. Kosning formanns , Reinharð Reinharðsson uppskar klapp til samþykktar
Aðrir stjórnarmenn rettkjörnir með klappi
Ásamt nefndarmönnum annara nefnda.

11. önur mál
a. Rut nefnir tímasetningar IMB og IMU mótum seinkar vegna fjölda keppenda, lið utanaf
landi ná ekki heim fyrr en seint og um síðir.
Helgi Jóhannesson svarar, vegna fjölda sem verður ekki ljós fyrr en í viku fyrir mót og erfitt
að fá dómara til að sitja 2 mótadaga í stað 1 langs.
b. Rut vegna fjölmenna móta að skipta flokkum eða fjölga verðlaunum til að hvetja krakka..

misræmi milli unglinga.
Ævar nefnir einnig tímasetningar vegna ferðalaga. Kostnaður hleypur upp þegar þarf að gista.
c. Jackie: skráningar þjálfara séu seint, mætti skila fyrr.
HJ segir að mótanefnd hafi ákvörðunarrétt í þessu efni. Svo framarlega að það sé upplýst með
fyrirvara.
d. Dreifing æfinga landsliðs, kumitehluta. Æfignar eru alltaf á sama stað.
e. Reinharð kynnir undirbúning fyrir Norðurlandameistaramót sem verður haldið í Laugardalshöll.
Strúktúr kominn varðandi mótahaldið, þjálfaramál og vigtun komin á blað, dómaranámskeið, mótið
hefst um kl 9. Kadett, junior, senior, von á 250 keppendum, færri en á síðasta móti.. Eistar og Lettar
mæta með færri. Viðburðurinn verður í höllinni. 3 vellir, gott svæði fyrir keppendur og upphitun,
þurfum aðstoð við mótið, auglýsingar, útsending beint af móti í skoðun.
Eru sjálfboðaliðar sem koma frá félögum til aðstoðar á völlum og öðrum þáttum sem tengjast móti.
Arnar, Fylki, biður um að auglýst verði eftir starfsmönnum sem fyrst þannig að hægt sé að smala sem
strax.
HJ þetta mót er ekki flóknara en við höfum haldið. Svipað Bushido mótum sem við höfum haldið.
Stærra umfangs.
F Ævar hefur lagt það fyrir að halda mót í Vestmannaeyjum í haust. Í sviðuðum stíl og RIG, fá fleiri
íþróttir á sömu helgi. Hefur kannað viðbrögð annara félaga í eyjum og sambanda og allir eru tilbúnir
að láta vel af þessu.
HJ segir KAI taka vel í að aðstoða við mótahald utan Reykjavíkur.
14. val á mönnum á íþróttaþing er vísað til stjórnar.
15. Reinharð þakkar þingforseta og ritara unnin störf og þakkar gestum fyrir komuna og þakkar
traustið og slítur þingi og uppsker hávært lófakall.

