Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet
Datum: 10 november 2021
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm
Närvarande: Emma Helgesson (ordf.), Andreas Fritsch och Fredrik Ålander.
Anmält förhinder: Hannah Stensson

§1
Emma Helgesson öppnade mötet.
§2
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 29 september 2021
varvid följande punkter noterades:
•
•
•

Andreas Fritsch fick en påminnelse om att ta upp en dialog med intressenter i
förbundet för att stimulera tävlandet för seniorer.
TK genomförde det planerade coachmötet på SM som togs emot väl. TK
kommer att se över tillgängligheten till nästa gång.
TK genomförde invägning och bistod vid lottning under/inför SM vilket gick
mycket bra.

§3
Emma Helgesson kommer att delta vid ett möte med utbildningskommittén som
syftar till att skapa en funktionärsutbildning på förbundsnivå.
§4
TK kommer att delta i en minikonferens i januari 2022 med förbundsstyrelsen och DK
(domarkommittén) i syfte att förbättra tävlingar i Sverige.
§5
TK noterade att förbundets juridiska nämnd beslutat i ett bestraffningsärende som
lett till att en coach stängts av under en begränsad tid.
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§6
TK gick igenom förbundets arrangörsguide i syfte att se vad som gjordes rätt och fel under
SM. Emma Helgesson uppdrogs att sammanfatta rapporten och skicka till förbundsstyrelsen.
§7
Gällande planeringen för SM uppdrogs Emma Helgesson att föreslå förbundsstyrelsen att
inga ändringar görs i programmet senare än två veckor innan evenemanget och att de även
då diskuteras med TK och DK. Alla avsteg från formatet behöver behandlas i god tid och med
eftertanke.
§8
Med anledning av de ordningsproblem som uppstått utanför matchytan på några tävlingar
ser TK ett behov av att utöka mattchefens befogenheter för att kunna åtgärda sådana
händelser snabbt och effektivt. Emma Helgesson uppdrogs att skriva ett förslag till
förbundsstyrelsen.
§9
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i början av december 2021.
§10
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Andreas Fritsch
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