Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 9 november 2016.
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 15 augusti 2016 varvid
följande punkter noterades:




TK konstaterade att förbundskonferensen den 3-4 december 2016 tyvärr har ställts
in.
Fredrik Ålander fick en påminnelse om att söka tid och plats för samverkansmöte
med Domarkommittén.
Andreas Fritsch uppdrogs att söka mer information om Sportdata genom att besöka
Gotheburg Open 12-13 november. Arrangören besitter god kunskap om systemet
som TK kan lära sig av. Kostnad för resa och logi belastar TKs budget för 2016.

§3
TK fortsatte arbetet som ska mynna ut i en instruktion / stöd för arrangörer vad gäller
allmän ordning och säkerhet på tävlingar. Andreas Fritsch har sökt mer allmän information /
tips och råd från polismyndigheten. Emma Helgesson har sökt mer allmän information / tips
och råd i brandskyddsfrågor. Steg för steg tar nu en instruktion sin form. TK beslöt att Emma
Helgesson åker till Paris Open (WKF Premier League) den 27-29 januari 2017 bland annat för
att studera ordnings- och säkerhetsfrågor på en större internationell tävling. Kostnad för
resa och logi belastar TKs budget för 2016.
§4
TK påbörjade arbetet med förslag om budget 2017. Fredrik Ålander uppdrog att
sammanställa och skicka till förbundsstyrelsen senast den 1 december.
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§5
TK fortsatte arbetet med att förbereda förbundsstyrelsens uppdrag att se över
tävlingsverksamheten för barn. I första hand skall coachningen utvärderas liksom
tävlingsutrustning. Även andra frågor har tillkommit såsom indelning i vikt eller längd.
Fredrik Ålander rapporterade även från ett möte med RF/SISU i dessa frågor. Planen är att
påbörja utvärderingen senast i anslutning till Karate Kid Cup den 3 december.
§6
TK noterade den nya förbundspolicyn om förtroendevalda samt immateriella rättigheter.
§7
Fredrik Ålander uppdrogs att senast den 31 december skicka in verksamhetsberättelsen för
2016 till kansliet.

§8
TK beslöt att nästa möte ska äga rum efter första undersökningen om
barntävlingsverksamheten har genomförts.

§9
Fredrik Ålander förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Emma Helgesson
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