PROTOKOLL FS 04/16
fört vid styrelsemöte 2016-03-31
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Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Bo Frejdh
Javier Escalante

Adjungerad
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§ 45 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Javier Escalante.
§ 46 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 47 Föregående Protokoll FS03/16
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/16. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
§ 48 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Styrelsen beslöt att nedlägga ärende
§ 140, FS09-15, förslag parkata, då förslagsställaren dragit tillbaka förslaget och TK därmed
inte kunnat färdigställa remissförfarandet.

§ 49 Rapporter
1. Bo Frejdh rapporterade
a) från arbetet med en manual kring utbildning och lärogrupper som ska publiceras
för att underlätta för föreningar
b) kring det förestående mötet med Östra Karateförbundet där SKF ska assistera i
organisationsarbetet
2. Jadranka Plese rapporterade
a) kring Idrottslyftet, arbetet är klart och mottagare meddelas inom kort
b) från arbetet med kartläggning och analys av Idrottslyftet, där även
Sarah Wennerström deltar
3. Sarah Wennerström rapporterade
a) att kansliet översatt och publicerat ett engelskspråkigt avsnitt på förbundets hemsida
i syfte att underlätta för internationella gäster och nyanlända.
b) sitt deltagande i en juridisk kurs för att stärka upp servicen för tillkommande
medlemsföreningar
4. Urban Andersson
- rapporterade från arbetet med det nordiska samarbetet
5. Michael Bergman rapporterade
- från ekonomimöte med skolledningen för Karategymnasiet, där även Sarah Wennerström
och Kenneth Nordell deltog.
§ 50 Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 160229 och konstaterar att 2016 års
verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 51 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande förening beviljas inträde:
Kyokushinkai Jotso Idrottsförening
Styrelsen beslöt att utesluta följande föreningar då de inte fullgjort sitt ansvarstagande inom
förbundet:
Universal karateförening
Årsunda Shotokan karateklubb
§ 52 Fastställan Per Capsulam beslut 1, anmärkning föreningsledare
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut att med anledning av brottsutredning
tilldela föreningsledare anmärkning avseende time out från uppdrag under tiden utredning
pågår.
§ 53 Fastställan Per Capsulam beslut 2, anmärkning åtal instruktör
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut att tilldela föreningsstyrelse
anmärkning avseende avstängning av instruktör under åtal.

§ 54 Ärende Västra
Urban Andersson föredrog ärendet kring tidigare inkommen skrivelse från dåvarande
sittande styrelse i Västra Karateförbundet. Förbundsstyrelsen konstaterar att efter inhämtning och kontroll av uppgifter från föreningsföreträdare i omnämnd förening samt från
övriga omnämnda parter kan klagan mot bakgrund av yttranden inte tillstyrkas och beslöt
att inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet.
§ 55 Ansökan om Internationell status Förbundstävling
Urban Andersson föredrog den ansökan som inkommit för Internationell Förbundstävling
från Siamak Rezaei för arrangemanget Gothenburg International Karate Open.
Styrelsen beslöt att godkänna ansökan.
§ 56 Utvärdering tävlingsarrangemang/arrangör
Urban Andersson föredrog ärendet utvärdering av tävlingsarrangörs lämplighet.
Styrelsen diskuterade de rapporter och yttranden som inkommit från DK rörande specifika
genomförda evenemang. Styrelsen beslöt mot bakgrund av ovan att dra tillbaka sanktionstillstånd för tävlingen Stockholm Karate Open den 5 november 2016. Styrelsen uppdrar till
kansliet att meddela arrangören.
Vidare beslöt styrelsen att uppdra till DK att granska övriga kommande tävlingar av samma
arrangör.
§ 57 Remissförfrågan från RF ang RIG
Styrelsen beslöt att uppdra till kansliet att svara på remissförfrågan och att lämna förslaget
utan invändningar.
§ 58 Nordiska Mästerskapen
Konstateras att hela styrelsen kommer närvara på NM i Ålborg, Danmark.
§ 59 Europeiska Mästerskapen
Styrelsen noterar att Urban Andersson och Sarah Wennerström kommer representera
SKF på EM i Frankrike.
§ 60 World Championships
Styrelsen noterar att Urban Andersson och Sarah Wennerström kommer representera SKF
på VM, samt övriga styrelsen i mån av möjlighet.
§ 61 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade
- kommittén Karate för Alla
- hemortens betydelse för SDF
§ 62 Nästa möte
Uppdras till kansliet att föreslå datum.
§ 63 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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