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

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

§ 107 Föregående Protokoll FS06/17
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/17. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

§ 109 Rapporter
1. Jadranka Plese rapporterade
a) Från sitt deltagande på RFs Elitidrottskonferens, där hon representerade som Idrottslyftsansvarig.
b) Från sin representation på Open Swedish I-Karate Global, där hon observerade och översåg
kringaktiviteter och förberedelser för tävlingen.

2. Michael Bergman rapporterade
a) Från styrelsens representation på Kadett, Junior och U21-VM på Teneriffa; där han, Jadranka
Plese och Sarah Wennerström bl.a. deltog i WKFs kongress. Vidare rapporterade han kring intryck
från tävlingarna och styrelsen noterar och gratulerar Anna-Johanna Nilsson till en bronsmedalj och
övriga truppen till fina insatser.

3. Javier Escalante rapporterade
a) Från de svenska domarinsatserna på VM, Teneriffa, vilka genomfördes med beröm, samt från
pågående arbete inom WKF.

§ 110 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin per resultatrapport 170930 och konstaterar att 2017 års
verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 111 Preliminärt ekonomiskt stöd 2018-2019
Michael Bergman föredrog den preliminära utdelningen av SF-stöd inför 2018-2019. Styrelsen
noterar det positiva beskedet att SKF preliminärt tilldelas en ökning mot föregående år samt
tilldelning av de projekt som ansökt för perioden. Fastställt beslut lämnas i januari.

§ 112 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:
 Föreningen Kenpo Självförsvarsstudio Jönköping
 Borgholms Budoklubb
 Älvdalens Goju-Ryu Karateklubb
 Föreningen Karate‐Shotokan JSKA Vi Unga
 Östberga Karateklubb ‐ Okinawa Goju Ryu

§ 113 Förslag från Tekniska kommittén; Könsneutral text
Urban Andersson föredrog TKs förslag att omformulera vissa textstycken i den svenska
översättningen av WKFs regelverk till mer könsneutrala uttryck. Styrelsen är positiv till generella
ändringar rörande att skapa könsneutrala formuleringar; dock upplever FS att konsekvensen av
den specifika föreslagna justeringen i realitet orsakar en regeländring på ett sådant sätt att det ej
bör ske nationellt utan godkännande från WKF. Mot bakgrund av detta samt med vetskap om och i
väntan på det arbete som nu pågår inom WKF avseende liknande frågor beslöt FS att avslå detta
förslag.
§ 114 Förslag från Domarkommittén; Införande av tävlingsskydd för barn
Urban Andersson föredrog DKs förslag att införa obligatoriska fot & benskydd för kumite 7-13 år, mot
bakgrund av rättvis bedömning, skaderisk samt skärpning i skyddsreglementet på internationell nivå.
FS beslöt godkänna förslaget att träda ikraft efter SM 2018 och att gälla samtliga barntävlingar inom
WKF-regelverket sanktionerade av förbundet. FS uppdrog till kansliet att kommunicera ut beslutet.

§ 115 Coachlicens direktiv
Urban Andersson informerade om frågeställningen som uppkommit om införande av coachlicens.
Frågan har remitterats till Tekniska kommittén för förslagsframställan på hur införande av licens
kan ske.

§ 116 Införande av OS-klasser
Urban Andersson informerade om frågeställningen som uppkommit om införande av OS-klasser.
Frågan har remitterats till Tekniska kommittén för förslagsframställan på hur införande av OS-klasser
kan ske.

§ 117 Översyn Distriktsregelverk
Urban Andersson föredrog frågan om översyn av distriktsregelverket. Ärendet har remitterats till
sakkunnig distriktssamordnare inom tävling för förslagsframställan kring ev. justeringar.

§ 118 Sammanslagning distrikt
Urban Andersson informerade om frågeställningar som uppstått kring vissa distrikt och deras
verksamhet. Styrelsen diskuterade om eventuell sammanslagning av distrikten Övre Norrland och
Nedre Norrland. Frågan har gått på remiss till distriktens respektive styrelser samt de klubbar som
tillhör dessa. Styrelsen noterar att få svar inkommit från föreningar och att Nedre Norrlands styrelse
ställer sig positiva till förslaget. Styrelsen avvaktar remissvar från ÖNKF och uppdrar till Jadranka
Plese att återrapportera till FS i ärendet.

§ 119 Översyn Östra distriktet
Urban Andersson föredrog från den pågående översynen av Östra distriktet. Styrelsen noterar att
Östra distriktet påbörjat en intern process att stärka organisationen och uppdrar till kansliet att fortsätta
vara behjälpligt i de frågor det kan vara aktuellt.

§ 120 Uppdrag Jämställdhetsansvarig
Urban Andersson föredrog förslaget att utse Jadranka Plese till jämställdhetsansvarig. Jadranka
tackar för förtroendet och accepterar uppdraget.

§ 121 Antidopingplan
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam-beslut kring revidering av Antidopingplan. Styrelsen
beslöt fastställa tidigare beslut.

§ 122
Prövning tävlingslicens
Sarah Wennerström föredrog ärendet kring den utövare som tidigare stängts av från tävlan pga
av att ha brustit i behörighet och förtroende och som nu ansökt om ny licens efter avstängning.
Mot bakgrund av de överträdelser som skett mot förbundets riktlinjer beslöt styrelsen att bevilja en
tillfällig tävlingslicens på 1 år. Denna är förenad med en prövoperiod, då utövaren under perioden inte
får frånträda SKFs regler och riktlinjer, ska uppvisa god sed inom förbundets och föreningens
verksamhet samt i det fall en dopingkontroll sker, samarbeta till fullo med Antidopingkommissionen.
Styrelsen uppdrar till kansliet att meddela utövaren om beslutet och utfärda en licens på 1 år.
§ 123
Utmärkelser: Förtjänsttecken och Stora Grabbars märke.
Sarah Wennerström föredrog den ansökan som inkommit om förtjänsttecken samt Stora Grabbars
märke. Styrelsen beslöt att tilldela den sökande dessa utmärkelser och gratulerar mottagaren samt
tackar för det engagemang som ligger till grund för utfärdande tecken.
Vidare beslöt styrelsen att tydliggöra poängkriterierna för Förtjänsttecken och i tillägg infoga särskilda
poäng för uppdrag som Förbundskapten och Landslagstränare.
§ 124
Ansökan SM 2019
Urban Andersson föredrog den ansökan som inkommit från Karlstad Karateförening att vara värd för
SM 2019. Styrelsen beslöt att godkänna ansökan och önskar föreningen lycka till med planering av
arrangemanget.

§ 125 Regelverk Kyokushin
Michael Bergman föredrog det pågående arbetet revidering av Kyokushins regelverk samt den
förfrågan som lämnats in till kampsportsdelegationen. Styrelsen avvaktar kompletterande information
innan beslut och bordlägger frågan tills vidare.
§ 126 Övriga frågor
Urban Andersson informerade att en ansökan inkommit från Dragonskolan i Umeå om att starta upp
ett NIU. Michael Bergman och Sarah Wennerström har i uppdrag att utvärdera ansökan och göra en
förslagsframställan på nästa FS-möte.
§ 127 Nästa möte
Onsdagen 20 december 18.00.
§ 128 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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