Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet
Datum: 29 september 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 22 juni 2021 varvid
följande punkter noterades:
•

•

TK:s kontakt med PK (Parakommittén) har lett till att öppen klass stående
kata införs på prov. Inom klassen ryms fysiska eller intellektuella
nedsättningar där kata kan utföras stående.
TK har påbörjat arbetet med att ta upp en dialog med intressenter i förbundet
för att stimulera tävlandet för seniorer.

§3
Andreas Fritsch och Emma Helgesson rapporterade från förbundskonferensen den
18-19 september där även Hannah Stensson deltog. Det var värdefullt att få ta del av
rapporter från verksamheten och presentera idéer om framtiden för svensk karate.
§4
TK gick igenom briefingen som ska göras på coachmötet vid SM. Några ändringar och
tillägg gjordes.
§5
Andreas Fritsch berättade om förberedelserna för invägning och lottning på
kommande SM. Han står i nära kontakt med tävlingsarrangören för att arbetet ska
flyta så smidigt som möjligt.
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§6
TK noterade att FS (förbundsstyrelsen) antagit TK:s förslag om kostnadsfri
coachlicens under september och oktober 2021.
§7
TK med flera har tagit emot ett uppdrag från FS om att forma och skapa en
funktionärsutbildning för tävling på förbundsnivå. TK kommer att behandla frågan
efter SM.
§8
TK med flera har tagit emot ett uppdrag från FS om att senast i december lägga
förslag som syftar till att presentera en väg framåt för att förbättra tävlingar i
Sverige. TK kommer att behandla frågan efter SM.
§9
TK beslöt att nästa möte ska hållas i november 2021.
§10
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Andreas Fritsch
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