Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 29 november 2017.
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 9 augusti 2017 varvid följande
punkter noterades:









Förbundsstyrelsen har studerat TKs utvärdering om coachning av barn i kumite och
beslutat (FS-protokoll §97) att ändra vissa skrivningar i bestämmelserna samt skärpa
konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn. Förbundsstyrelsen har även givit
uppdrag till TK och DK att förstärka informationen till föräldrar och coacher om hur
detta ska gå till (se vidare §4 och §5)
Förbundsstyrelsen har godkänt TKs förslag om allmän säkerhet på tävlingar (FSprotokoll §98) med vissa ändringar.
Förbundsstyrelsen har godkänt TKs förslag angående ändringar i skrivning av
tävlingsbestämmelser kring jämställt tävlande (FS-protokoll §99).
Förbundsstyrelsen har avlagit TKs förslag om mer könsneutrala uttryck i
tävlingsregeltexten (FS-protokoll §113).
TK noterar att förbundsstyrelsen har godkänt ett förslag om införande av
obligatoriska tävlingsskydd för barn efter SM 2018 (FS-protokoll §114).
Andreas Fritsch har meddelat att besök hos Sportdata kommer att ske först under
januari-februari 2018.
TK har deltagit både på arrangörs- och förbundskonferensen under hösten.
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§3
Fredrik Ålander meddelade att TKs diskussionsunderlag angående förändringar av
tävlingsklasser i kumite på övriga tävlingar som avhandlats både på arrangörskonferensen
den 2 september samt i den av förbundsstyrelsen utsedda arbetsgruppen har mynnat ut i ett
direktiv. Styrelsen vill pröva om det är möjligt att ha två separata förbundstävlingstyper som
arrangörer kan välja på, WKF-klasser och OS-klasser. TK diskuterade vilka OS-klasser som kan
komma ifråga. Fredrik Ålander uppdrogs att sammanställa förslaget och skicka till styrelsen.
§4
Fredrik Ålander redogjorde för ett direktiv från förbundsstyrelsen som avser införande av
coachlicens på svenska tävlingar. TK diskuterade olika utbildningssteg och kommer efter
samarbete med DK att skicka ett färdigt förslag till styrelsen.
§5
Emma Helgesson uppdrogs att sammanställa rättningar och uppdateringar i existerande
coachregler. TK beslöt även att föreslå styrelsen att det blir obligatoriskt för arrangörer att
länka till coachregler för barn och vuxna i tävlingsinbjudningar. Fredrik Ålander uppdrogs att
skicka ett gemensamt förslag till kansliet.
§6
TK noterade att en rad ändringar i den internationella tävlingsreglerna börjar gälla den 1
januari 2018.
§7
Tk beslöt att nästa möte ska äga rum i januari eller februari 2018.

§8
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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