Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Tisdagen den 12 juni 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 11 april 2018 varvid följande
punkter noterades:





Andreas Fritsch supportar förnärvarande en arrangör i bl.a. Sportdata inför en
internationell stilorganisationstävling. Erfarenheterna kring detta kommer sedan att
ligga till grund för TKs supportfunktion för arrangörer. Målet är också att arvoden
för detta ska inkluderas i TKs årliga budget.
Fredrik Ålander har skickat ett förslag till FS om utökade befogenheter för
chefsdomare och arrangörer då eventuella ordnings- och störningsproblem uppstår
utanför matchytan och på åskådarplats.
TK noterade att DK kommer att ombesörja en nyöversättning av tävlingsreglerna som
ska vara klart till hösten 2018. Därefter kan arbetet med coachlicensen och
coachutbildningen återupptas.

§3
Emma Helgesson uppdrogs att formulera ett förslag om tävlingsvärdar på SM som ska öka
tryggheten i tävlingshallen.
§4
Fredrik Ålander rapporterade om förbundets ansökan om EM för seniorer 2021 efter samtal
med förbundsordförande Urban Andersson. TK och andra kommittéer kommer att bli
engagerade och mer information kan ges efter sommaren.
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§5
TK diskuterade förslag som inkommit om veteranklasser i kata och kumite. TK anser att
nuvarande regelverk i kumite ska gälla, dvs. antingen WKF- eller OS-klasser. I kata tycker TK
att det kan vara upp till arrangören att bestämma indelningen i inbjudan beroende på det
förväntade underlaget.
§6
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i slutet av augusti 2018.
§7
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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