Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 11 april 2018.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Emma Helgesson och Fredrik Ålander (ordf).

§1
Fredrik Ålander öppnade mötet.
§2
Fredrik Ålander föredrog föregående mötesprotokoll från den 31 januari 2018 varvid
följande punkter noterades:
•
•

TK noterar att alla arrangörer ännu inte länkar till förbundets hemsida om
regeltillägg för barn, instruktion för coachning av barn samt konsekvensbeslut vis
olämplig coachning av barn (FS-beslut §138). En uppföljning kommer att göras.
TK övervakade lottningen av SM i Solna. Allt gick bra förutom en mindre justering
som fick genomföras i lagkumite. TK ansvarade även för invägningen.

§3
Eftersom TK genom Andreas Fritsch börjar kunna mer om Sportdata planerar TK att bygga
upp en supportfunktion för arrangörer. Det handlar inte om att sälja produkten som sådan
utan att kunna vara ett billigt ”komma-igång-stöd” frö den arrangör som så önskar.
Grovarbetet måste arrangören fortfarande göra. TK kan även stödja med råd i andra
arrangörsfrågor. TK diskuterade ev. arvoden för dessa tjänster.
§4
Med tanke på en del tråkiga händelser på SM, se
http://www.swekarate.se/forbundsnyheter/fulltospasm2018 , diskuterade TK möjligheter
att komma tillrätta med störningsmoment utanför matchytan. Det finns skäl för att i
tävlingsbestämmelserna införa en rutin för när chefsdomaren och arrangören kan stoppa
tävlingen helt eller tillfälligt. TK kommer att ge förslag på detta.
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§5
TK har varit i kontakt med förbundskansliet angående den kommande coachlicensen och
planen är att den ska implementeras under hösten och gå i skarpt läge den 1 januari 2019.
TK diskuterade vilka stycken i regler och bestämmelser som kan vara viktiga i en
coachutbildning på webben. Troligtvis kan 30 frågor för barncoacher och 50 frågor för
vuxencoacher vara ett lämpligt antal. Fredrik Ålander fick i uppdrag att kontakta DK för
nyöversättning av tävlingsreglerna.
§6
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i juni före semestrarna 2018.
§7
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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