PROTOKOLL FS 04/18
fört vid styrelsemöte 2018‐04‐10
Telefonmöte
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Jadranka Plese
Michael Bergman
Jane Schörling

Anmält förhinder

Javier Escalante

Adjungerad

Sarah Wennerström
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Sammansättning Para‐karatekommittén
Bestraffningsärende Shikkaku SM
Bestraffningsärende Tillrättavisning Karateklubb Elit
Bestraffningsärende Tillrättavisning Solna Shotokan KK
Bestraffningsärende Tillrättavisning Dejan Brajic
Senior EM i Novi Sad
Förbundsstyrelsekonferens
Coachlicens
Förbundskonferens
Koncept Fystränarutbildning
Idrottslyftet 2018
Övriga frågor
Nästa möte
Mötets avslutande

§ 44 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Jane Schörling.
§ 45 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 46 Föregående Protokoll FS03/18
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/18. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§ 47 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.
§ 48 Rapporter
Inga aktiviteter att rapportera sedan föregående möte.
§ 49 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin per kvartal 1 och konstaterar
att 2018 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 50 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Följande föreningar beviljas inträde i förbundet:
 Inspire Shotokan Karateklubb, Stockholm
Styrelsen tackar Stockholms Distriktsförbund för genomförd granskning av förening.
§ 51 Sammansättning Para‐karatekommittén
Jadranka Plese föredrog förslag på ny sammansättning i Parakarate‐kommittén.
Styrelsen välkomnar Anders Trapp som ledamot.
§ 52 Bestraffningsärende Shikkaku SM
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam‐beslut avseende två
Shikkaku‐ bestraffningar utdelade vid SM.
Styrelsen fastställer följande beslut:
1) Utövaren Mohammed Dib, Elit KK
Tilldelas avstängning från SM 24 mars 2018 och kan ej tillgodoräknas sig resultat.
2) Utövaren Mhmad Alnmer, Elit KK
Tilldelas avstängning från SM 24 mars 2018 och kan ej tillgodoräknas sig resultat. Vidare,
mot bakgrund av RF stadgar kap 14 § 2.7, stängs utövaren av från all tävlingsverksamhet i
Sverige, under perioden 24/3 2018 ‐ t.o.m. 31/3 2019.
§ 53 Bestraffningsärende Tillrättavisning Karateklubb Elit
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam‐beslut avseende Tillrättavisning av
Karateklubb Elit. Styrelsen fastställer följande beslut:
Föreningen Elit KK, där förenings styrelse och ansvariga instruktörer avses, tilldelas mot
bakgrund av SKF stadgar Kap 11.3.1‐3 en tillrättavisning och uppmanas till en översyn av
instruktörsskapet och hur utövarna informeras kring regler, sportsmannaskap,
uppförandekod och riktlinjer inom svensk idrott.
§ 54 Bestraffningsärende Tillrättavisning Solna Shotokan KK
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam‐beslut avseende Tillrättavisning av
Solna Shotokan Karateklubb. Styrelsen fastställer följande beslut:

Solna Shotokan Karateklubb, tilldelas mot bakgrund av RF stadgar kap 14 § 2 punkt 7, 8, 13
en formell tillrättavisning med uppmaning att göra en översyn kring samt hädanefter hör‐
samma de principer som råder kring sportsmannaskap, uppförandekod och riktlinjer inom
karate och svensk idrott.

§ 55 Bestraffningsärende Tillrättavisning Dejan Brajic
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam‐beslut avseende Tillrättavisning av
föreningsledare/coach Dejan Brajic. Styrelsen fastställer följande beslut:
Dejan Brajic, tilldelas mot bakgrund av RF stadgar kap 14 § 2 punkt 7, 8, 13 en formell
tillrättavisning med uppmaning att hädanefter hörsamma de principer som råder kring
sportsmannaskap, uppförandekod och riktlinjer inom karate och svensk idrott.
§ 56 Senior EM i Novi Sad
Urban Andersson föredrog planering kring kommande EM i Serbien. Styrelsen diskuterade
arbetsfördelning och beslutade vilka representanter som närvarar vid möten.
§ 57 Förbundsstyrelsekonferens
Urban Andersson föredrog planering kring en FS‐konferens. Styrelsen beslöt att förlägga
den till sista helgen till augusti och uppdrar till kansliet att arrangera konferensen.
§ 58 Coachlicens
Urban Andersson föredrog processen kring utveckling av coachlicens. Styrelsen beslöt
uppdra till kansliet att påbörja produktionen av ett digitalt verktyg.
§ 59 Förbundskonferens
Urban Andersson föredrog planering kring en Förbundskonferens. Styrelsen beslöt
att förlägga den till 22‐23 september i Stockholm och uppdrar till kansliet att arrangera
konferensen.
§ 60 Koncept Fystränarutbildning
Michael Bergman och Sarah Wennerström föredrog förslaget på nytt koncept för regionala
möjligheter till Fystränarutbildning. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrar till
kansliet att kommunicera ut informationen.
§ 61 Idrottslyftet 2018
Jadranka Plese föredrog förslag på ny fördelningsmodell för Idrottslyftet för 2018.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget att öppna ytterligare en ansökningsperiod
under hösten 2018.
§ 62 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade kring möjligheterna att göra en filmproduktion under NM.
Uppdrar till kansliet att ta in en offert.
Urban Andersson föredrog handlingar och planering inför SOKs årsmöte. Styrelsen ger
mandat till Michael Bergman och Sarah Wennerström att föra styrelsens talan på mötet.

§ 63 Nästa möte
Vid EM i Novi Sad, Serbien, 8‐13 maj.
§ 64 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.

Vid protokollet

Sarah Wennerström

Justerare

Jane Schörling

Mötesordförande

Urban Andersson

