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Domartaxa
Coachning, förtroendevaldas roll på tävling
Internationella evenemang
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 83 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.
§ 84 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 85 Föregående Protokoll FS05/15
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 86 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Inga ärenden kvarstår.
§
a)
1.
2.

87 Rapporter
Rapport, Sarah Wennerström
RF kontrollbesök på RIG
SOK

1. Rapport från RF:s kontrollbesök på RIG Karategymnasiet den 27 maj.
Besöket bedöms att ha gå bra med god medverkan från elever och personal. Rapporten från RF
väntas komma inom kort.
2. Rapport från möte med Sv Olympiska Kommittén, där Sarah Wennerström tillsammans med Ramon
Malavé deltog i förberedande arbete inför Europeiska Spelen i Baku. Karate deltar som enda icke
olympiska idrott i svenska truppen och har fått god uppmärksamhet i sammanhanget.

b) Rapport; Michael Bergman
1. Kyokushin Varumärkestvist
2. Möte landslagsledningen
1. Rapport från det juridiska ärendet rörande varumärkestvist för Kyokushins kalligrafi. SKF har lämnat
in sitt slutliga yttrande och avvaktar svar från motparten.
2. Michael Bergman representerade styrelsen i möte med landslagsledningen i samband med
Elitlägret på Karategymnasiet i Haninge.
c) Rapport; Bo Frejdh
1. Utbildning
2. Arbetsdag Stockholm
1. Rapport från dialog med SISU och Utbildningskommittén. Bo Frejdh föredrog också planeringen
kring framtagande av utbildning i Karatefys och för samarbete med SISU.
2. Rapport från besök i Stockholm där Bo Frejdh deltog i arbetsdag med kansliet, besökte
RIG Karategymnasiet och hade möte med Utbildningskommitténs ordförande.
d) Rapport; Urban Andersson
Urban Andersson rapporterade från Riksidrottsmötet, RIM, i Helsingborg. Förbundsledningen
representerades av densamme, Jadranka Plese, Bo Frejdh, GS Sarah Wennerström samt Lillemor
Mossberg som ersättare. Styrelsen noterade också att Lennart Larsson från Karlstad Karateförening,
mottog RF:s högsta förtjänsttecken för sitt engagemang inom idrotten. Styrelsen gratulerar.
§ 88 Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150430 och konstaterar att 2015 års verksamhet så
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 89 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande klubbar beviljas inträde:
• Vallentuna Kyokushin karate IF
Följande klubbar utesluts från förbundet då de inte fullgjort sin förpliktelser enligt stadgarna:
•
•
•
•
•

Angereds karateklubb
Göteborgs Shotokan karateklubb
Knivsta Kampkonst Akademi IF
Sonkei karateklubb
Vikens Shukokai karateklubb

§ 90 Direktiv Landslagskommittén
Michael Bergman föredrog förslag på nya direktiv för landslagsledningen. Styrelsen beslöt
att godkänna förslaget.
§ 91 Landslagets organisation
Michael Bergman föredrog förslaget på den nya modellen för landslagets organisation. Styrelsen
beslöt att godkänna strukturen.

§ 92 Domartaxa
Urban Andersson föredrog ärendet kring differentierad domartaxa. Styrelsen beslöt att återremittera
förslaget till DK med en önskan om förtydligande och förenkling i syfte att minimera administrationen
för tävlingsarrangörer samt mot bakgrund av den nya utbildningsplattformen.
§ 93 Coachning, förtroendevaldas roll på tävling
Michael Bergman lyfte frågan om möjligheten att coacha på tävling i egenskap av förtroendevald.
Styrelsen beslöt att skicka frågan på remiss till distrikt och kommittéer. Uppdrogs till Michael Bergman
att sammanställa och kansliet att skicka ut remissen.
§ 94 Internationella evenemang
Michael Bergman la fram förslaget att SKF ska representeras på RF-konferensen Mötesplats
idrott och destination i oktober, ett kunskapsforum för processer kring arrangerandet av
internationella evenemang. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och skicka representanter
på evenemanget.
§ 95 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 96 Nästa möte
En styrelsekonferens planeras efter sommaren. Uppdras till kansliet att planera datum.
§ 97 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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