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

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

§ 92 Föregående Protokoll FS05/17
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/17. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§ 93 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.
§ 94 Rapporter
1. Michael Bergman rapporterade
a) Från återrapporteringen till RF av de projekt som genomförts/påbörjats samt ansökan av
nya inför 2018-2019, som utfördes tillsammans med GS Sarah Wennerström.
§ 95 Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin per resultatrapport 170731 och konstaterar att 2017
års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 96 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:
 Karateklubben Wado Kenkyukai
Följande klubbar utesluts från förbundet då de inte fullgjort sina förpliktelser enligt
stadgarna:
 Iransk-Svenska Föreningen

§ 97 Förslag från Tekniska kommittén; Coachning av barn
Urban Andersson föredrog det arbete som TK gjort under ett års tid att utvärdera frågan om
coachning av barn och resultatet där av samt TKs följande rekommendation. Styrelsen beslöt
att godkänna förslaget att behålla coachning för barn med vissa ändringar.
Vidare att den befintliga skrivningen i tävlingsbestämmelserna ändras till:
”Coachen får sitta på stol vid mattan och tala med sin elev när matchen stoppats vid Yame,
men endast med uppmuntrande ord eller enklare instruktioner i positiv anda och ej högljutt.
Tekniska instruktioner får endast ges i syfte att förbättra den tävlandes chanser att kunna
genomföra matchen med god teknik och utan risk för skador. Coach som bryter mot detta
skall bestraffas enligt vad som anges i dokumentet ”Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn.”
Vidare beslutade styrelsen att ”Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn.” ska justeras till att endast en varning ges innan avvisning av coach.
Vidare uppdras till DK och TK att ombesörja att informationen förstärks till coacher och
föräldrar ang. hur barncoaching får går till samt stärka utbildningen till domarkåren i
bedömning och konsekvenshantering.
Vidare gav FS i uppdrag till kansliet att informera om ovanstående via Förbundets hemsida
och sociala kanaler.
Styrelsen tackar TK för det omfattande och goda arbete som genomförts i frågan.

§ 98 Förslag från Tekniska kommittén; Allmän säkerhet
Urban Andersson föredrog förslaget från TK ang. ändringar i skrivning av tävlingsbestämmelser kring Allmän säkerhet. Styrelsen beslöt godkänna förslaget med vissa ändringar och
uppdrar till kansliet att följande förs in under punkt 3.3 i tävlingsbestämmelserna:
"På tävlingar skall arrangören informera publik, utövare, samt vid domar- och coachbriefing,
rörande utrymningsvägar samt nödutgångar. Om hjärtstartare finns i lokalen skall det
meddelas var denna finns. Utöver det skall alltid lokala säkerhetsföreskrifter följas.”
§ 99 Förslag från Tekniska kommittén; Jämställt tävlande
Urban Andersson föredrog förslaget från TK ang. ändringar i skrivning av tävlingsbestämmelser kring jämställt tävlande. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrar till kansliet att
införa i tävlingsbestämmelserna under punkt 3.7:
”Tävlingsarrangör skall beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och genomförande av
tävling. Kvinnor och män skall beredas samma möjligheter i sitt tävlande. Detta kan exempelvis gälla val av tatami, medieexponering eller tidsplanering.”
§ 100 Policy och handlingsplan för tryggt karateutövande
Jane Schörling föredrog förslaget kring policy utifrån den granskning och studie hon gjort
av idrottens hantering av sexuella trakasserier. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och
uppdrar till kansliet att publicera policyn och informationen.
§ 101 Arrangörskonferens
Urban Andersson föredrog planering och program inför Arrangörskonferensen den 2:a
september. Styrelsen noterar att uppslutningen är god.
§ 102 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 103 Nästa möte
Nästa möte beslutas senare.
§ 104 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Mötesordförande

Sarah Wennerström

Urban Andersson

Justerare

Michael Bergman

