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§
1 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Bo Frejdh.
§
2 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§
3 Föregående Protokoll FS09/15
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS09/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§
4 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.
§

5 Rapporter

Javier Escalante rapporterade att IOK närvarat vid Paris Open för att granska karate inför en
ev. OS-status.
Krister Dackland rapporterade från avtalsprocessen och arbetet med Sportdata.
Michael Bergman rapporterade från möte med produktionsbolaget Fishtank, där också Sarah
Wennerström deltog, där en process initierats för att ta fram en ev projektplan till en varumärkesfilm
om Karate.

Bo Frejdh rapporterade från möte med IdrottOnline-gruppen på RF ang. att anpassa utbildningsmodulen för Karate.
Sarah Wennerström rapporterade
a) från möte med pressansvarig på RF, där hon bjudits in för att delge input kring
marknadsföringsfrågor inom idrotten. Konstateras att RF ser SKF som ett gott exempel inom området.
b) från uttagningen till RIG Karategymnasiet. Tre sökande deltog engagerat under
dagen och beräknas få besked inom kort.
c) från förbundets officiella besök i december hos ICR Karateklubb i Bakau, Gambia och från möte
med Gambias Technical Director. Besöket blev lyckat och klubben framför sina hälsningar med tack till
svenska karatekas för den utrustning de mottog som gåva ifrån insamlingen i samband med Karate
Kid Cup och Svenska Juniorpokalen.
§

6 Ekonomi och uppföljning

Michael Bergman föredrog
a) resultatrapport per 151231 och konstaterar att 2015 års verksamhet varit god och ligger i linje med
planerad ekonomi. Preliminärt resultat på överskott är efter årets slut är 202 504 kr.
b) budgetförslag inför 2016. Styrelsen beslöt att godkänna budgetförslaget för presentation på
Förbundsstämman.
§

7 Medlemskap föreningar

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av
årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 20 493 jämfört med 18 849 vid samma period
föregående år.
Följande föreningar har beviljats inträde:
 Föreningen Malavé Do Piteå
 Klubb Alingsås Sportkarate Shotokan
Utträtt pga av upphörd verksamhet:
 Lagunda allmänna idrottsförening
 Svenljunga Kuniba Kai karateklubb
 Vallentuna Kyokushin karate IF
 Dai Do Jukku karateklubb
 Föreningen Nacka-Värmdö karate kai
 Kachi karateklubb wadokai
 Valbo karate kai IF
§
8 Fastställande av beslut per capsulam – Savyron karate
Urban andersson föredrog det beslut om inval avseende föreningen Savyron karate som tagits per
capsulam. Styrelsen beslöt att fastställa följande:
Föreningen Savyron Karate har i december 2015 inkommit med en inträdesansökan för medlemskap i
Svenska Karateförbundet.
Med anledning av information som kommit till vår kännedom den 12/1 2016 där föreningens agerande
inte kan ses ligga i linje med förbundets definition och bestämmelser, ställer sig förbundsstyrelsen
frågande till verksamheten hos Savyron Karate enligt Kap 6: § 2.3.1, § 2.3.6,
§ 2.3.7 samt Kap 11 i SKFs stadgar.
Förbundsstyrelsen meddelar härmed beslut om att inträdesansökan om medlemskap för
Savyron Karate bordläggs tillsvidare.
FS remitterar vidare ärendet till Skånes Karateförbund att efter granskning av föreningens verksamhet
inkomma med ett utlåtande till förbundsstyrelsen innan vidare beslut om medlemskap kan fattas.

§
9 Ansökan om status Internationell förbundstävling
Urban Andersson föredrog den ansökan om status för internationell tävling som lämnats in av
arrangören för Swedish Open i Malmö, Dejan Brajic. Styrelsen beslöt att bevilja ansökan, status gäller
tävlingen fr.o.m. 2017.
§ 10 Shobu Ippon kommittén
Urban Andersson föredrog förslag på omorganisation av Shobu Ippon-kommittén. Styrelsen beslöt
att godkänna förslaget och välkomnar Leslie Jensen som ny ordförande.
§ 11 Utbildningskommittén, ny ledamot
Sarah Wennerström föredrog förslag som inkommit rörande ny ledamot till Utbildningskommittén.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och välkomnar Jon Höglind som ny ledamot i UK.
§ 12 Stipendiater Förbundsstämman
a) Nomineringar Årets Ungdom
b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation
c) Nomineringar till Årets Idrottsförening
d) Utmärkelse Årets Raket
Sarah Wennerström föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c) samt kungjorde
mottagare för d) Årets Raket.
Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2016.
Styrelsen fastslog vidare Årets Raket, och utmärkelsen delas ut på förbundsstämman.
§ 13 Motion från Lunds Karateklubb
Urban Andersson föredrog den motion som inkommit till förbundsstämman. Styrelsen diskuterade
motionen. Uppdrogs till Jadranka Plese att föredra ett svar till motionen.
§ 14 Preliminära Röstlängden
Styrelsen fastslog röstlängden inför förbundsstämman.
§ 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan
Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2016. Styrelsen beslöt att godkänna
verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.
§ 16 Skrivelse tillställt FS från Västra Karateförbundet
Urban Andersson föredrog den skrivelse som inkommit från Västra Karateförbundet. Styrelsen anser
att frågan behöver utredas. Uppdrogs till kansliet att korrespondera med berörda parter inom ramen
för ärendet innan styrelsen kan fatta vidare beslut.
§ 17 Revision Coachregler
Urban Andersson föredrog förslag från TK på justerade coachregler. Styrelsen beslöt att godkänna
revisionen med av FS två tillägg.
§ 18 Övriga frågor
En förfrågan har kommit angående att driva ett NIU i Umeå. Styrelsen ser mycket positivt på att
man vill driva mer karateverksamhet men anser att resurserna i dagsläget ska prioriteras till att
verksamheten på RIG Karategymnasiet. Styrelsen ser dock möjligheterna till ett NIU i framtiden
och noterar skolans intresse.
§ 19 Nästa möte
Nästa möte sker i samband med SM i februari.
§ 20 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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