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§ 80 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

§ 81 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 82 Föregående Protokoll FS05/16
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 83 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.
Förbundskonferens 3-4 december. Kansli uppdrogs att skicka ut preliminärt program.

§

84 Rapporter

a) Bo Frejdh
- rapporterade från det kontinuerliga arbetet och planeringen med SISU.
b) Sarah Wennerström
- rapporterade från introduktionsarbete på kansliet med nyanställd.
- rapporterade att en annonskampanj för nybörjare i Karate körts över sommaren och kommer fortsätta september ut. Kan också konstatera en kraftig ökning av följare av sociala medier.

§ 85 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20160630. Ekonomin ser god ut och följer årets
planering.

§ 86 OS-kommittén, fastställan av beslut per capsulam
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam beslut kring bildandet av OS-kommittén.
Styrelsen beslöt att fastställa beslutet.

§ 87 Skrivelser inkomna från Västra Karateförbundets tidigare styrelse
Urban Andersson föredrog ärendet där skrivelser inkommit från Västra Karateförbundets f.d. styrelse.
Uppdrogs till Urban Andersson att svara på skrivelser och till kansliet att förmedla svaret.
§ 88 Utvärdering av tävlingsverksamhet enligt barns perspektiv
Urban Andersson föredrog den planerade utvärderingen av tävlingsverksamhet enligt barns
perspektiv. Beslutade att uppdra till Tekniska kommittén att genomföra insatsen.
§ 89 OS Tokyo 2020
Urban Andersson föredrog det påbörjade arbetet kring OS 2020. Beslöts att ett möte med SOK ska
inplaneras snarast. Uppdrogs till kansliet att etablera kontakten.

§ 90 Paralympisk karate
Urban Andersson föredrog WKFs arbete kring Paralympics. Uppdrogs till Jadranka Plese att ta kontakt
med Karate för Alla för en översyn av direktiven i enlighet med framtidsplaneringen kring Paralympics.

§ 91 Parasport kumite
Urban Andersson föredrog det tidigare inkomna ärendet kring Kumite som tävlingsgren för personer
med funktionshinder. Styrelsen har samlat in synpunkter från Tekniska kommittén, Domarkommittén,
WKF samt Parasportförbundet. Noteras att uttalande från kommittén Karate för Alla inte inkommit.
Beslutade därför att sammanställa den inkomna informationen som underlag för en förnyad remiss
ställd till Karate för Alla.

§ 92 Förbundslogotyp, fastställan av beslut per capsulam
Sarah Wennerström föredrog införandet av den nya logotypen ”Karate Sweden”. Styrelsen beslöt att
fastställa tidigare beslut per capsulam kring användning.

§ 93 Idrottslyftet, strategiarbete
Jadranka Plese föredrog strategiarbetet kring utformningen av Idrottslyftet från 2017. Styrelsen beslöt
att arbetet ska fortgå i enlighet med det underlag som presenterats och uppdrog till Jadranka Plese att
slutföra insatsen.

§ 94 Övriga frågor
Inga övriga frågor presenterades.
§ 95 Nästa möte
Telefonmöte v. 39. Datum fastsälls senare.

§ 96 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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