Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 15 april 2020.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Fredrik Ålander och Emma Helgesson (ordf.).
Via länk: Hannah Stensson.

§1
Emma Helgesson öppnade mötet.
§2
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 26 februari 2020 varvid
följande punkter noterades:
•
•
•
•
•
•

Andreas Fritsch har lämnat ett förslag på uppdateringar av Arrangörsguiden för SM.
TK har kontaktat årets SM-arrangör gällande Sportdata och konstaterat att
kunskapen är tillfredsställande.
FS har remitterat TK:s förslag gällande en öppen kataklass för parautövare på SM till
Parakommittén.
TK:s förslag om ett tredje steg av coachutbildningen justerades av FS till ett
obligatoriskt, fördjupat coachmöte på SM.
Uppdateringen av frågorna till den webbaserade coachutbildingen är färdig. Emma
Helgesson sammanställer och skickar till kansliet tillsammans med de uppdaterade
coachreglerna.
Fredrik Ålander har skickat ett förslag till kansliet angående en rutin för sanktion av
stiltävlingar.
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§3
TK diskuterade rutinen vid omhändertagande av tävlingslicens då en tävlande skadats.
Eventuellt behöver detta förtydligas. Fredrik Ålander uppdrogs att kontakta DK/MK i frågan.
§4
TK beslutade att göra ett första utskick till nätverket för coacher. Emma Helgesson uppdrogs
att komma med ett förslag och kontakta kansliet.
§5
TK fortsätter arbetet med att justera dokument på hemsidan. När alla uppdateringar
publicerats går vi vidare med att se över hur de kan organiseras på ett enklare och tydligare
sätt.
§6
TK diskuterade arbetsfördelning och ansvarsområden inom kommittén.
§8
TK diskuterade det kommande obligatoriska coachmötet på SM. Fredrik Ålander uppdrogs
att komma med ett första utkast.
§9
TK beslöt att nästa möte ska hållas innan sommarledigheterna.
§10
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Andreas Fritsch
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