PROTOKOLL FS 02/16
fört vid styrelsemöte 2016-02-19
Plats: Scandic Täby
Närvarande
Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Javier Escalante
Förbundsstyrelsen
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Adjungerad

Sarah Wennerström

Anmält förhinder

Krister Dackland, Bo Frejdh

Mötets öppnande och val av justerare
Fastställande av dagordning
Föregående Protokoll FS01/16
Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Rapporter
Ekonomi, Ekonomi och uppföljning
Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2016
Medlemskap föreningar
Förslag från MK, riktlinjer
Tekniska kommittén, förslag från TK
Förbundsstämman, Styrelsens svar på motion
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 21 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese
§ 22 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 23 Föregående Protokoll FS01/16
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 24 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.
§

25 Rapporter

Sarah Wennerström
a) rapporterade från RF:s Integrationskonferens. Noterades att Karate lyftes som gott exempel och att
en av tre av RF utvalda idrottare som fick berätta sin historia om hur det var att komma som flykting till
Sverige representerade karate - Hassan tackade karaten för att ha kommit in i svenska samhället.
b) rapporterade att förbundet lanserat ett Instagram-konto under namnet @swekarate
Javier Escalante
a) rapporterade att regeltest för WKF pågår i Sverige, första gången skedde på Boden Open.
Styrelsen noterar att arrangören har samarbetat mycket bra.
b) rapporterade från J- EM där Sverige tog brons genom Lisa Rasmusson, styrelsen gratulerar!
§ 26 Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman redogjorde för 2015 års definitiva bokslut och konstaterar att resultatet ligger i linje
med planerad ekonomi.

§ 27 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2016
Michael Bergman föredrog styrelsen förslag till stämman ang.årsavgifter och styrelsearvoden.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om oförändrade avgifter.
§ 28 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden, styrelsen beslöt att godkänna inval av följande
föreningar:
Idrottsförening Vardar/Makedonija
SK Lion kampsport & karateklubb
Vidare gavs en slutrapport av 2015 års medlemsrapportering, konstateras att föreningarna gjort ett
mycket bra arbete i IdrottOnline, kansliet tackar för gott samarbete.
§ 29 Medicinska kommittén, förslag från MK riktlinjer
Jadranka Plese föredrog förslaget till riktlinjer ang, skallskador som inkommit från Medicinska
Kommittén. Styrelsen anser att det behövs tydligare statistik att basera riktlinjerna på.
Uppdras till MK att genomföra en undersökning mot föreningar ang. skallskador.
Vidare uppdras till Javier Escalante att begära skadestatistik från WKF och till kansliet att
sammanställa skadestatistik för Sverige.
§ 30 Tekniska kommittén, förslag från TK
Urban Andersson föredrog förslaget om Kata som inkommit från TK ang att valfri kata får göras på
tävling till skillnad från WKFs katalista. Styrelsen konstaterar att svensk praxis redan motsvarar TKs
förslag men beslöt att förtydliga regeltexten.
§ 31 Förbundsstämman, Styrelsens svar på motion
Jadranka Plese föredrog styrelsens svar på motionen. Styrelsen beslöt att godkänna svaret.
§ 32 Övriga frågor
a) Jadranka Plese föredrog förslag om ny rutin på remissförfarande. Styrelsen beslöt att tydliggöra
återkoppling till remissinstanser.
b) Styrelsen beslutade att ett Högsta Förtjänsttecken ska delas ut på Årsstämman.
§ 33 Nästa möte
Nästa möte planeras till mars 2016. Kansliet uppdrogs att återkomma med förslag på datum.
§ 34 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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