Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 31 januari 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 29 november 2018 varvid
följande punkter noterades:




Förbundsstyrelsen (FS) har antagit Tks förslag om införande av coachlicens. (FS
§137). DK och TK har fått gemensamt uppdrag att ta fram utbildningsfrågor till en
webbaserad utbildning. Fredrik uppdrogs att kontakta DK om detta.
FS har godkänt TKs förslag att arrangörer i inbjudan ska länka till förbundets hemsida
om regeltillägg för barn, instruktion för coachning av barn samt konsekvensbeslut vis
olämplig coachning av barn. (FS §138)
FS har antagit DKs och TKs svar på direktiv om införande av OS-klasser i kumite som
officiell möjlig tävlingsform (FS §139).

§3
TK har ett återkommande uppdrag att övervaka lottning samt genomföra invägning på SM.
Eftersom Andreas Fritsch själv är arrangör beslöt TK att Emma Helgesson ansvarar för
organiseringen av invägningen. Andreas Fritsch fick i uppdrag att utse två personer som för
TKs räkning övervakar lottningen.
§4
Andreas Fritsch redogjorde för sin resa till Sportdata i Danmark där han genomgått en
utbildning. TKs ambition är att ha en hög kunskap om produkten för att i ett framtida skede
kunna bistå arrangörer med stöd på förbundsnivå. Det kommer även att komma väl till pass
för framtida officiella mästerskapstävlingar i landet.
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§5
TK noterade att MK (medicinska kommittén) planerar att samla potentiella tävlingsläkare för
utbildning och information den 28 april 2018. TK kommer också att vilka närvara med minst
en ledamot.
§6
Tk beslöt att nästa möte ska äga rum i april 2018.
§7
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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