Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 26 februari 2020.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Fredrik Ålander och Emma Helgesson (ordf.).
Anmält förhinder: Hannah Stensson.

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

•
•
•

Andreas Fritsch fick en påminnelse att slutföra arbetet med uppdateringen av
Arrangörsguiden för SM.
TK beslutade att upprätta kontakt med SM-arrangörer i god tid för att kunna erbjuda
support gällande Sportdata och tävlingsgenomförandet i sin helhet.
Andreas Fritsch och Emma Helgesson rapporterade från coachutbildningen i
samband med Premier League den 23:e januari. Det var mycket lärorikt och TK ska
nu arbeta med att utveckla en variant anpassad till svenska förhållanden.
I Paris hade också TK ett samverkansmöte med DK gällande nya regeljusteringar och
svenska anpassningar.
TK har med hjälp av förbundskansliet startat en mejllista för coacher med
förhoppningen att underlätta kommunikationen och lättare nå ut med information.
Arbetet med att uppdatera frågorna till nuvarande coachutbildningen planeras och
detta prioriteras innan TK tar sig an riktlinjer för coachbriefingar.
Andreas Fritsch och Emma Helgesson rapporterade från samverkansmötet den 19:e
januari med PK, DK, FS och TK gällande paraverksamheten.
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§3
TK har i samråd med PK skrivit ett förslag till en öppen kataklass för parautövare på SM,
vilket skickats till FS. TK diskuterade hur detta kan utvärderas och senare utvecklas med
andra klasser.
§4
TK diskuterade genomförandet av coachutbildningen steg III. Emma Helgesson uppdrogs att
skriva ett förlag till FS.
§5
TK fortsätter sitt arbete med att uppdatera dokument på SKFs hemsida. Emma Helgesson
uppdrogs att se över dokument knutna till coacher.
§6
TK har fått i uppdrag av FS att skapa en rutin för sanktion av stiltävlingar (icke
förbundstävlingar). Fredrik Ålander uppdrogs att ta fram ett förslag.
§8
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i mars 2020.
§8
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Ålander

Andreas Fritsch
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