Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 17 juni 2020.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Fredrik Ålander och Emma Helgesson (ordf.).
På telefon: Hannah Stensson.

§1
Emma Helgesson öppnade mötet.
§2
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 15 april 2020 varvid
följande punkter noterades:
•
•
•
•
•

Fredrik Ålander har kontaktat DK och MK i frågan om rutinen vid omhändertagande
av tävlingslicens.
TK har gjort ett första utskick till nätverket för coacher.
Arbetet med att uppdatera dokument till hemsidan har slutförts.
TK:s interna arbetsfördelning och ansvarsområden är fastställda och fungerar väl.
Fredrik Ålander fortsätter arbetet med ett förslag till det obligatoriska coachmötet
på SM.

§3
TK diskuterade hur dokument på hemsidan kan ordnas för att bli mer överskådliga. Emma
Helgesson uppdrogs att skicka ett förslag på detta samt de uppdaterade dokumenten till
SKF:s kansli.
§4
TK diskuterade hur tävlingar kan arrangeras säkert och tryggt under tiden med
restriktioner. Deltagarantalet kan förväntas sjunka rejält varför klassindelningen kan behöva
ses över. TK beslutade att föreslå möjligheten till OS-klasser på Distriktsmästerskap vilket
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även kan stimulera arrangerandet av DM i stort, Emma Helgesson uppdrogs att skriva ett
förslag.
§5
TK diskuterade en eventuell utveckling av SM-arrangemanget samt behovet av information
och utbildning i samband med detta. TK diskuterade också hur kommunikationen kan
förbättras gentemot coacher, arrangörer och tävlande.
§6
Förbundsstyrelsen (FS) har gett parakommittén (PK) i uppdrag att se över vilka para-klasser i
kata som bör finnas på SM. Hannah Stensson uppdrogs att kontakta PK för uppdateringar.
§8
TK beslöt att nästa möte ska hållas i juli.
§9
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Fredrik Ålander
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