Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Fredagen den 28 december 2018.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Emma Helgesson och Fredrik Ålander (ordf).

§1
Fredrik Ålander öppnade mötet.
§2
Fredrik Ålander meddelade att FS godkänt TKs förslag att rotera ordförandeskapet inom
kommittén. Det innebär att han avgår och Emma Helgesson blir ny ordförande från och med
1 januari 2019. Både Andreas Fritsch och Fredrik Ålander kvarstår som ledamöter.

§3
Fredrik Ålander föredrog föregående mötesprotokoll från den 24 oktober 2018 varvid
följande punkter noterades:
•
•

•

•
•

Andreas Fritsch fick andra påminnelse om att sammanställa underlag för TKs
supportfunktion för arrangörer.
Efter att TK slutfört sammanställningen av frågor till den webbaserade
coachlicensutbildningen, steg 2, finns nu en fungerande plattform på förbundets
hemsida. TK noterar att FS fattat beslut om att den nya licensen ska börja gälla från
och med 1 april 2019.
FS har godkänt TKs förslag gällande coachlicensen och ålder med tillägg att licens
steg 1 är från 16 år för att kunna coacha tävlande t.o.m. 13 och 18 år för kadett och
uppåt.
FS har återremittat TKs förslag gällande kollektivbestraffning till DK.
TKs förslag gällande justering i distriktregelverk och tävlingsbestämmelser har
remitterats till DK av FS.
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§4
En motion har inkommit till FS om nya katareglerna. FS har bett TK om ett yttrande. TK
beslöt att vänta med svar till efter domarseminariet i januari.
§5
TK beslöt att Andreas Fritsch och Emma Helgesson ska åka till Junior-EM i Aalborg i februari
för att studera organisation och planering. Det blir en studieresa med syftet att få mer
kunskap om vad som krävs på olika nivåer inför Senior-EM i Göteborg 2021.
§6
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i februari 2018.
§7
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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