Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2014
Datum
Tid
Plats

Onsdagen den 15 oktober 2014
Kl. 18.00 – 20:00
Telefonmöte

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Javier Escalante, Krister Dackland, Jadranka
Plese, Michael Bergman, Monica Ernekrans. Adjungerad: Sarah Wennerström

1. Dagordningen
Agendan godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Jadranka Plese
3. Föregående protokoll
Ingen anmärkning på föregående protokoll.
4. Rapporter
- Krister Dackland rapporterade från utvärderingen av Sportdata och arbetet med SM
5. Ekonomi
- Michael Bergman redovisade ekonomiska rapporter. Förbundets ekonomi konstateras vara god.
Besked från RF har givits gällande fördelning av ekonomiska medel baserat på förbundets verksamhet
inför 2015:
- Noteras att förbundets verksamhet återigen fått höjt SF-stöd (totalt 2 268 000 kr)
- Noteras att landslagsstödet höjs med ytterligare 10 000 kr (totalt 260 000 kr)
- Noteras att förbundet får ökade medel för Idrottslyftet (1 959 000 kr)
- Noteras att Utvecklingsstödet höjs till 1 106 000 kr
6. Invalshandlingar
Följande klubbar har begärt inträde:
Karateföreningen Black Belt Center
Centrum KK Sportkarate
Följande klubbar har begärt utträde pga av upphörd verksamhet:
Stenungsunds Karate klubb
7. Differentierad domartaxa
Styrelsen diskuterade de inkomna svaren på det remitterade ärendet gällande differentierad domartaxa.
Uppdrogs åt domarkommittén att yttra sig över svaren samt se över sitt förslag baserat på inkomna
synpunkter.
8. Regelverk DM
Urban Andersson föredrog ärendet som inkommit från Domarkommittén, gällande det frånsteg från
liggande regelverk för DM som gjorts i Västra distriktet, vilket innebär att klassen kadetter exkluderas
från mästerskapet för att i stället inkluderas i den på samma dag anslutande distriktstävlingen med annat

regelverk, med motivering ”för att hålla nere anmälningsavgiften och andra kostnader för de
tävlande”.
Mot bakgrund av svårigheten som funnits att arrangera DM och Distriktstävlingar i västra distriktet
tolkar styrelsen västra distriktets intentioner som ett led i att öka antalet deltagande och höja status på
både Distriktstävling och DM och därmed som goda. Styrelsen kommer därför inte att motsätta
agerandet, men poängterar att detta är ett undantag som ej får upprepas och utfärdar en varning för brott
mot regelverket. Styrelsen vill också uppmana arrangörerna att vända sig till domarkommittén med
frågor och för att säkerställa att regelverk följs.
9. Uppföljning distriktsfrågor
Styrelsen diskuterade förslag på åtgärder baserat på underlag från insamlat på SDF-konferensen.
10. Strategiarbete RF/SF
Sarah Wennerström föredrog det strategiarbete som pågår i samarbete med RF varpå styrelsen gav
sina synpunkter inför fortsatt dialog på Riksidrottsstämman. Uppdrogs åt Lillemor Mossberg och
Kenneth Nordell att företräda verksamheten på RIF och föra fram förbundets kommentarer i arbetet.
11. Uttagning VM
Styrelsen beslutade att bifalla Landslagskommitténs äskande om att ta ut en trupp om 4 personer till
VM baserat på den nationella rankingen, trots att gränsvärdet inte uppnåtts med följande
motivering:”Detta är ett enskilt undantag från regeln med gränsvärdet, som endast gäller VM 2014,
med motiveringen att det är det första förekommande mästerskapet efter att rankingen infördes och
under prövotiden har möjligheten för poänggivande tävlingar varit begränsad. Vi anser att utövarnas
vilja att arbeta enligt rankingen och deras prestationer inom ramen för detta bör uppmuntras och då
VM 2014 är förlagt så pass fördelaktigt geografiskt anser vi att kostnaden förenat med detta undantag
också är försvarbar.”
12. Övriga frågor
Styrelsen tog upp frågan om periodisering av SM och dess tidpunkt och kommer påbörja ett
utvärderingsarbete.
13. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS 11: Möte i samband med VM i Bremen

Vid protokollet
_________________
Sarah Wennerström

Mötesordförande

Justerare

_________________
Urban Andersson

__________________
Jadranka Plese

