Tekniska kommittén

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

§1
Emma Helgesson öppnar mötet.
§2
Emma Helgesson föredrog föregående mötesprotokoll från den 27 juli 2020 varvid
följande punkter noterades:
•
•

SM ligger på is. Emma Helgesson har lämnat svar till FS som tillsvidare bordlade
frågan.
Fredrik Ålander kommer att följa upp det förslag som TK lämnade med anledning av
transparens gentemot förbundets medlemmar.

§3
Hannah Stensson rapporterade om kommunikation med PK där hon har varit i kontakt med
ordförande Anders Trapp. Diskussion fördes om hur TK kan stödja PK på bästa sätt och arbeta
för ett gott samarbete, och PK:s tankar kring sitt uppdrag.

§4
Emma Helgesson uppdrogs att kontakta DK gällande klassbeteckning och vad som ska
gälla av Kadetter eller Yngre Juniorer.
§5
Fredrik Ålander redovisade sitt förslag gällande budget 2021 som godkändes av TK
och kommer att sändas till Förbundsstyrelsen.
§6
TK diskuterade kommunikation med coacherna och olika möjligheter att hålla
kontakten som till exempel coachmöte online.
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§7
TK diskuterade sitt samarbete med DK. TK uppskattar den goda kommunikationen
och välkomnar förslaget från DK om att ha ett gemensamt aktivitetsschema för
tävlingsintresserade i Sverige.
§8
Andreas Fritschuppdrogs att representera TK på RF:s utbildning om dopning.
§9
Emma Helgesson uppdrogs att kommunicera med kontaktperson i FS för vidare
arbete i jämställdhet.
§10
TK diskuterade tävlingar i allmänhet och distriktstävlingar i synnerhet, med
hänseende till Pandemin, och följer med intresse den kommande distriktstävlingen i
Stockholm.
§11
TK diskuterar coachutbildningen steg III och vidareutveckling av coachers roll och
ansvar vad gäller sitt och sina tävlandes uppförande för att bevara karatens goda
anseende och prestige. Fredrik Ålander uppdrogs att arbeta vidare med frågan.
§12
TK gick igenom utkastet för coachbriefing på SM, steg III.
§13
TK beslöt att nästa möte ska hållas i december.
§14
Ordförande Emma Helgesson förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Hannah Stensson

Andreas Fritsch

_____________________________________________________________________________________________________
Svenska Karateförbundet
Tekniska kommittén
e-post: tk@swekarate.se
Hemsida: www.swekarate.se

