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§ 97 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Michael Bergman.

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

§ 99 Föregående Protokoll FS06/16
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 100 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.
a) FS0616 § 88 Utvärdering av tävlingsverksamhet enligt barns perspektiv
Styrelsen noterar att Tekniska kommittén rapporterat att man avser påbörja utvärderingen i slutet på
året och fortsätta en period under 2017. Fas 1 har inletts genom att utvärdera och fastställa bästa
metod för undersökningen. TK har kontakt med SISU för support. Styrelsen beslöt att utöka undersökningen med fråga om skydd.
b) FS0616 § 91 Parasport Kumite
Styrelsen har genomfört en utvärdering avseende om Kumite ska göras tillgängligt som tävlingsgren
inom Para-Karate, detta genom remissrundor och förfrågningar hos Svenska Parasportförbundet,

Domarkommittén, Tekniska kommittén, Para-Karatekommittén samt genom möte med Wolfgang
Weigert, ordförande i WKF´s Parakaratekommitté. Utifrån svar och den information som framkommit
beslutar styrelsen att Kumite ej kommer införas som parakarate-gren i tävling. Styrelsen avser dock
att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på området inför en eventuell förändring i framtiden.

§ 101 Rapporter
1. Urban Andersson rapporterade
a) kring den pågående upphandlingen av förbundssponsor 2017-2020.
b) från uppstartsmötet med SOK inför Tokyo 2020 där också Sarah Wennerström, Fredrik Ålander och
Ramon Malavé deltog som representanter för SKF OS-kommitté. Information och riktlinjer kring bl.a.
Topp & Talang-programmet, kravanalys och fördelningen av roller och uppdrag diskuterades.
c) från SM i Shobu Ippon i Ystad där också Jadranka Plese deltog, som var det största hittills med 136
starter. Under dagen ägde ett möte rum med ordförande för Skånes Karateförbund, Leif Almö, kring
utvecklingen av karate i regionen.
d) från WKF-kongressen där även kassör Michael Bergman och generalsekreterare Sarah
Wennerström deltog. Under kongressen valdes Antonio Espinos om som WKF-president samt skedde
bl.a. en dragning kring regler, kavlificeringssystem och viktklasser inför OS vilka återstår att godkännas av Internationella Olympiska kommittén.
e) från EKFs styrelsemöte där han är styrelseledamot. Under mötet skedde bl.a. presentationer av
kommande mästerskap och förändringar i kommittéer inom EKF.
d) från möte med NKFs där också Sarah Wennerström deltog. Under mötet skedde bl.a. presentation
av kommande NM och arbete med stadgar.
2. Jadranka Plese rapporterade
a) kring utvärderingsarbetet av Idrottslyftet.
b) från besök på Heian Cup den 1 oktober då hon och Bo Frejdh närvarade vid tävlingen för att nformera om Idrottslyftet samt ang möjligheter kring samarbete med SISU till föreningsledare och andra
intresserade.
c) från möte med SISUs ansvariga konsulent för ämnet jämställdhet, där också Sarah Wennerström,
och hur SKF kan arbeta vidare med utvecklingsprojekt för att nå jämställdhetsmålen.

3. Sarah Wennerström rapporterade
a) från sitt deltagande på mediautbildning där hon är deltog i syfte att bevaka intressen och senaste
nytt inom den mediala idrottssektorn.
b) att förbundet nu har en Twitter-kanal (KarateSweden) som i första hand ska rikta sig mot media och
samhällsinstanser.
c) från sitt deltagande på GS-utbildningen, vilken spänner över ett antal tillfällen under ett år med syfte
att bl.a. stärka innehavare av GS-rollen i stöttningen av medlemsföreningar.
d) från den videokonferens hon höll i med landets olika SISU-konsulenter tillsammans med Bo Frejdh,
vilka fick en genomgång av ämnet Karate och hur konsulenterna kan bli bättre på att stötta våra
föreningar. Konferensen uppges ha gått bra och SISU-konsulenterna ombads bl.a.att ägna sig åt
mer uppsökande verksamhet och bli mer förklarande mot föreningarna om vad de kan hjälpa till
med.
e) att Elisabeth Nymans introduktion som nyanställd förbundskoordinator på kansliet gått mycket bra
och att arbetet flyter på.

4. Javier Escalante rapporterade
a) att vi har två nya svenska internationella domarlicenser genom Peter Sahlberg och Emilio Merayo.
Styrelsen gratulerar.
5. Michael Bergman rapporterade
a) från den dialog han haft med RIG kring budgetarbete i syfte att hjälpa till med att optimera
verksamheten.

§ 102 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20160930. Ekonomin ser god ut och följer årets
planering.

§ 103 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:
Bergshamra Koryukan IF
Yūjin Kai Shotokan Karateklubb
Föreningen Okamura Karatedojo Shito‐Ryu
Föreningen Eskilstuna Shotokan Karate Do
Föreningen Academy of Martial Arts
C.O.L.I.B.R.I KFUK‐KFUM Shotokan Karate Klubb
Tierps Tsu Shin Gen Karateförening
Kiai Sport Karate Klubb
Följande föreningar har begärt utträde:
Visby Karateklubb
§ 104 Svensk representation i WKF
Styrelsen noterar att Sverige nu har ytterligare framträdande representation inom internationell
karate genom styrelseledamot Javier Escalante, som blivit utnämnd av WKF till den internationella
Domarkommitténs ordförande samt även till posten som ordförande i WKF Sports Commission, samlingsorganet för tekniska samt medicinska kommittén. Styrelsen gratulerar Javier Escalante till rollerna
och önskar lycka till i arbetet framöver!
§ 105 Direktiv och namnbyte Parakarate-kommittén, fastställan av beslut per capsulam
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att anta nya direktiv för kommittén
Karate för Alla samt att denna byter namn till Para-Karatekommittén.
Styrelsen fastställer beslutet.
§ 106 OS Tokyo 2020
Styrelsen noterar att WKF-kongressens förslag till viktklasser (kg) är som följer:
H -67, - 75, + 75 / D – 55, -61, +61 samt att det kommer finnas 5 vägar till internationell kvalificering
där bl.a. världsrankning och kontinental prestation spelar in. Uppdras till Urban Andersson, Michael
Bergman och Sarah Wennerström att fortsätta övervakningen och ha en dialog med landslaget.
§ 107 VM i Linz
Styrelsen noterar att Sverige deltagit på VM med två utövare. Både Mia Karlsson (Kata) och Peyman
Simaei (Kumite) vann sina respektive första matcher och förlorade den andra. Vidare har svenska
representanter deltagit på WKFs kongress, möte med Nordiska Karateförbundet, EKFs styrelsemöte
samt i individuella möten med enskilda representanter för andra länder och intressenter under VM.
§ 108 Utnämning olympisk headcoach, fastställan av beslut per capsulam
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att utse Ramon Malavé till olympisk
headcoach. Styrelsen fastställer beslutet.

§ 109 Framtagande av ny Kravprofil för karate, fastställan av beslut per capsulam
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att en ny Kravprofil för svensk karate
ska tas fram. Styrelsen fastställer beslutet.
§ 110 Förbundskonferens, fastställan av beslut per capsulam
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att ställa in årets upplaga av
Förbundskonferensen pga av för få anmälda deltagare. Styrelsen fastställer beslutet.
§ 111 Avstängning utövare
Urban Andersson föredrog ärendet gällande en utövare som trots en internationell avstängning tävlat
i Sverige. Styrelsen fastställer sitt tidigare per capsulam beslut att med anledning av att denna information kommit till styrelsens kännedom omedelbart återkalla utövarens tävlingslicens och beslutar
vidare att stänga av utövaren från att tävla i Sverige under en period av 8 månader fr.om. det datum
licensen inkom till kansliet, 20161017 - 20170617. Uppdras till kansliet att meddela utövaren samt
dennes förening.
§ 112 Övriga frågor
Sarah Wennerström informerade om att ett preliminärt positivt resultat kommit från RF kring extra
ekonomiska medel avseende de projekt SKF ansökt om att få driva under 2017. Slutligt besked antas
komma i januari 2017. Projekten rör bl.a. jämställdhet, stöttning inom utbildning av instruktörer och
landslagets OS-satsning.

§ 113 Nästa möte
Nästa möte 12/11 i Göteborg.

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