PROTOKOLL FS 05/17
fört vid styrelsemöte 2017-06-14
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§ 61 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jadranka Plese.

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

§ 63 Föregående Protokoll FS03/17
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 64 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.

§

65 Rapporter

1) Sarah Wennerström rapporterade
a) från sitt deltagande i idrottspolitiskt forum på Sveriges Riksdag.
b) från SOKs årsmöte, där hon och Michael Bergman närvarade
c) från möte med SOKs sportchef där hon och Ramon Malavé närvarade
d) från gemensam kommunikatörsträff med RF och andra specialidrottsförbund

§ 66 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman har skriftligen redogjort för ekonomin per resultatrapport 170430 och konstaterar
att 2017 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.

§ 67 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:
 Guldstadens Kyokushin Karate Klubb
 Resarö Shotokan Karateklubb

§ 68 Domarkommittén, ny ledamot
Javier Escalante föredrog förslag på ny ledamot till DK, Emilio Merayo. Styrelsen beslöt godkänna
förslaget och välkomnar Emilio till verksamheten!

§ 69 Medicinska kommittén, ny ordförande och ledamöter
Jadranka Plese föredrog förslag på ny ordförande för Medicinska kommittén, Michael Pettersson,
samt ledamöter i densamma, Mehdi Nabahi, Shinji Yamamoto och Christian Hultén.
Styrelsen beslöt godkänna förslagen och välkomnar samtliga till verksamheten.

§ 70 Förslag från Tekniska kommittén, Round Robin
Urban Andersson föredrog förslaget från TK ang. justering i Tävlingsbestämmelserna med
skrivning för Round Robin. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till DK och kansliet
att kommunicera ut informationen och föra in detta i nödvändiga regelverk.

§ 71 Arrangörskonferens
Urban Andersson föredrog planeringen för Arrangörskonferens, den 2:e september i Stockholm.
Styrelsen noterar att majoriteten av inbjudna tackat jag och ser fram emot mötet.

§ 72 Förbundskonferens
Urban Andersson föredrog planeringen för Förbundskonferensen, den 23-24 september i Stockholm.
Styrelsen noterar att sista anmälningsdatum är per den siste juni och ser fram emot arrangemanget.
Styrelsen beslöt att uppdra till kansliet att fastställa program till nästa FS-möte.

§ 73 Revisorssuppleant
Urban Andersson föredrog ärendet att revisorssuppleant Johan Brinkenberg frånsäger sig sitt
uppdrag. Styrelsen beslöt att platsen lämnas vakant till kommande årsstämma.

§ 74 Coachning förtroendevalda
Urban Andersson föredrog ärendet om Coachning för förtroendevalda, där ett prövoår ägt rum
från SM 2016 t.o.m. SM 2017. Styrelsen noterar att inga problem uppstått under prövoperioden och
fastställer tidigare beslut att förbud ej föreligger tillsvidare.

§ 75 Sammanfattning NM
Urban Andersson föredrog sammanfattning från NM i Tallin, Estland 8 april.
Styrelsen noterar att det var det största NM hittills och väl arrangerat av Estniska Karateförbundet.
Sverige kom på andra plats av åtta nationer, med 7 guld, 5 silver och 5 brons.
Vidare att Urban Andersson och Sarah Wennerström deltog i NKFs årliga Executive Meeting och att
Urban Andersson gavs uppdrag från NKF att revidera stadgarna.
Noteras också att Nordiska Karateförbundet (NKF) i år hade tioårsjubileum och att ett test av ev. ny
katabedömning gjordes på plats av WKF-representanter.
Styrelsen gratulerar samtliga tävlande, coacher, domare och representanter till goda insatser.

§ 76 Sammanfattning EM
Urban Andersson föredrog sammanfattning från EM i Koaceli, Turkiet i maj.
Styrelsen noterar att den svenska truppen tog sig till två bronsmatcher och resultatet blev en
bronsmedalj till Hana Antunovic. Styrelsen är mycket nöjda med insatsen och gratulerar tävlande och
coacher!
Vidare att Urban Andersson valdes in som styrelseledamot i Europeiska Karateförbundet (EKF)
på en tid av 4 år.

§ 77 Sammanfattning RIM
Sarah Wennerström föredrog sammanfattning från Riksidrottsmötet (RIM) i Karlstad den 27-29 maj.
Styrelsen noterar att de viktigaste frågorna som behandlade var ökade krav på jämställdhet,
förebyggande arbete mot kränkningar och frågor kring barn och ungdomars rättigheter.
Styrelsen beslöt att som direkt uppföljning ge Jane Schörling i uppdrag att undersöka och
föreslå underlag till policy, för Svenska Karateförbundets räkning, i syfte att förebygga kränkningar
inom karate med fokus på barn och ungdomar.

§ 78 Idrottslyftet
Jadranka Plese föredrog ärendehanteringen kring Idrottslyftet 2017 och processen som nu är klar.
Förbundet har 2,2 mkr att disponera för utdelning. Noteras att fler ansökningar än tidigare har
inkommit; 225 ansökningar från 95 föreningar. Det sammanlagda värdet på ansökningar är
ca 7,7 mkr.

§ 79 Regelverket I-Karate Global
Jadranka Plese föredrog förslaget från Para-Karate kommittén att pröva regelverket I-Karate Global
vid en tävling för Para-Karate i Sverige.
Styrelsen är positivt inställda och beslöt att godkänna förslaget till en testtävling med förbehåll att den
arrangeras tillsammans med Para-Karatekommittén och att utvärdering och återrapportering till
styrelsen ska ske efter evenemanget.

§ 80 Parakarate nätverk
Jadranka Plese föredrog arbetet med att starta upp nätverket för Para-Karate, med syfte att samla
och utveckla föreningar med denna verksamhet. Styrelsen noterar det goda arbetet och uppdrar till
Jadranka Plese i samarbete med kansli och Para-Karate-kommittén att förvalta nätverket vidare.

§ 81 Utdelning Stipendium RIG
Sarah Wennerström föredrog tilldelningen av stipendium från Kaiten på RIG Karategymnasiet.
Styrelsen instämmer i valet av mottagaren och gratulerar student Niklas Weimer till stipendiet samt
tackar Kaiten för deras bidrag till svensk karate.

§ 82 Besked SOK
Urban Andersson föredrog beskedet att SKF ej får något stöd från SOK i sin OS-satsning.
Styrelsen beslöt att ge Urban Andersson i uppdrag att tillställa SOK en skrivelse i ärendet.
Vidare beslöt styrelsen att OS-satsningen internt ska fortlöpa och uppdrar till Michael Bergman att
upprätta en ekonomisk plan för satsningen i samråd med landslagsledningen utifrån förbundets nya
förutsättningar, oberoende av SOK.

§ 83 Sponsoravtal Svenska Spel
Urban Andersson föredrog förslaget till sponsoravtal med Svenska Spel.
Styrelsen beslöt att ge Sarah Wennerström i uppdrag att återkoppla till Svenska Spel med
intentionen att föra avtalet i hamn.

§ 84 EM 2022
Urban Andersson föredrog förslaget att undersöka möjligheterna att arrangera EM 2022 och i det fall
förutsättningarna för detta anses finnas meddela intentionen till EKF att Sverige avser inkomma med
ansökan under hösten.
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och att tillsätta en EM-arrangörsgrupp med detta syfte, med
Sarah Wennerström som sammankallande.

§ 85 Shikkaku-beslut SM
Styrelsen beslöt fastställa det tidigare per capsulam beslutet för den Shikkaku som utdelades på SM.

§ 86 Revidering av poängkriterier för förtjänsttecken
Urban Andersson föredrog förslaget av en revidering av poängkriterier för utdelning av förtjänsttecken. Styrelsen beslöt godkänna tillägget av kategori Distriktstränare med 20 poäng per funktion
och år.

§ 87 Kyokushin SM
Styrelsen noterar att förhandlingarna mellan SKOFF och SKF nu landat i en positiv överenskommelse
och att det 2017 kommer hålla ett första Kyokushin-SM. Styrelsen tackar samtliga inblandade för det
arbete som lagts ned i frågan.

§ 88 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§ 89 Nästa möte
1/9, kl 19:00 Grand Central, Stockholm.

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