Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Tisdagen den 14 augusti 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 12 juni 2018 varvid följande
punkter noterades:
•
•
•

Andreas Fritsch supportade i somras en förening i bl.a. Sportdata inför en tävling.
Erfarenheterna var positiva och ligger delvis till grund för TKs supportfunktion för
arrangörer. Stöd till SM-arrangören 2019 har också inletts.
Förbundsstyrelsen har godkänt TKs och DKs förslag om tillägg i
tävlingsbestämmelserna vad avser ordnings- och störningsproblem uppstår utanför
matchytan och på åskådarplats.
Emma Helgesson formulerat ett förslag om tävlingsvärdar på SM som ska öka
tryggheten i tävlingshallen. Detta diskuteras vidare på kommande
förbundskonferens.

§3
TK diskuterade denna lydelse i förbundets coachregler:
En tävlande skall inte vara coach och coacha andra tävlande.
Om man ser frågan ur ett perspektiv där alla klubbar med sina olika strukturer och storlekar i
Sverige potentiellt ska kunna vara med på tävling ser inte TK vitsen med nuvarande
skrivning. Är man i ett senare skede godkänd coach med licens ska man kunna få coacha
oavsett om man tävlar. Däremot anser TK att man inte ska kunna coacha i samma klass som
man själv deltar i. Ett förslag om ändring kommer att skickas till FS.
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§4
TK arbetade vidare med de provfrågor som ska ligga till grund för den kommande
coachlicensen som FS beslutat om. Fokus vid detta möte låg på frågorna för
barncoachlicensen.
§5
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i september 2018.
§6
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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