Tekniska kommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Tekniska kommittén (TK) i Svenska Karateförbundet.
Tid: Onsdagen den 20 november 2019.
Plats: Blasieholmsgatan 4A, Stockholm.
Närvarande: Andreas Fritsch, Fredrik Ålander och Emma Helgesson (ordf.).

§1
Emma Helgesson öppnade mötet.
§2
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 7 augusti 2019 varvid
följande punkter noterades:
•
•
•

Andreas Fritsch representerade TK på förbundskonferensen i september och har
rapporterat från densamma.
TK har skickat ett förslag gällande Distriktsreglerna till FS som skickat ut frågan på en
bredare remiss. TK ser detta som positivt då frågan blir ordentligt genomlyst.
Angående de problem med verbala och fysiska övergrepp från coacher som
diskuterats noterar TK att DK:s ordförande Ove Viggedal utsetts till Safety-officer i
Sverige.

§3
TK diskuterade ett flertal frågor som uppkommit i samband med Svenska Mästerskapen i
Karlstad 9-10:e november.
§3.1
Fredrik Ålander uppdrogs att skriva ett förslag angående omhändertagande av tävlingslicens
över tävlingsdagen då läkaren bedömt den tävlande som ej lämplig att fortsätta men utan
karens.
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§3.2
TK har fått i uppgift av FS att se över tävlingsbestämmelserna samt övriga dokument knutna
till dessa.
§3.3
TK har fått i uppdrag av FS att undersöka hur vi bäst säkerställer att SM-arrangörer har
fullgod kompetens i Sportdata för sitt uppdrag. Andreas Fritsch uppdrogs att se över detta.
§3.4
TK diskuterade ett ytterligare steg i coachutbildningen och påbörjar arbetet med att
undersöka hur detta bäst genomförs.
§4
TK diskuterade problemet med statistik över tävlande och beslutade att föreslå
kompletteringar i Tävlingsrapporten. Emma Helgesson uppdrogs att skriva ett förslag.
§5
TK kommer att vara representerade på förbundets domarutbildning i WKF Para-karate
genom Fredrik Ålander och Andreas Fritsch.
§6
Emma Helgesson uppdrogs att skriva TK:s verksamhetsberättelse.
§7
TK beslöt att nästa möte ska äga rum i januari 2020.
§8
Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Andreas Fritsch

Fredrik Ålander
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