PROTOKOLL FS 05/18
fört vid styrelsemöte 2018-05-22
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§ 65 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Michael Bergman.
§ 66 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 67 Föregående Protokoll FS04/18
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/18. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
§ 68 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på.
§ 69 Rapporter
1. Jane Schörling rapporterade
a) från RFs informationstillfälle kring dubbla karriärer för elitutövare på Bosön.

2. Javier Escalante rapporterade
a) från SOKs årsmöte där han deltog tillsammans med Michael Bergman.
3. Jadranka Plese rapporterade
a) från kursen för medicinsk personal på tävling där hon deltog för att föreläsa om
förbundets ansvar gentemot Kampsportslagen. Kursen har fått mycket positiv feedback
och styrelsen tackar för engagemanget från Medicinska kommittén och deltagarna.
4. Michael Bergman rapporterade
a) från Kyokushin-kommitténs planering inför SM 2018.
4. Sarah Wennerström rapporterade
a) från SF-dialog på RF där hon deltog tillsammans med andra specialidrottsförbund för
utvecklingssamarbete kring svensk idrott.
b) från utbildningstillfälle för förbundets nya certifierade kursledare i Fystränarutbildningen.
SKF har nu 6 nya ledare som kommer vara tillgängliga för både distrikt och föreningar till att
arrangera diplomerande förbundsutbildningar på egen hand. Information till SDF har gått ut
under maj och föreningar kommer få möjlighet att boka i augusti och framåt.
§ 70 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin per sista april och konstaterar
att 2018 års verksamhet ligger i linje med planerad ekonomi.
§ 71 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:
- Shiaido JSKA Karateklubb
Följande föreningar har begärt utträde:
- Stockholms Idrottsförening Midia
- Norrköping Shotokan KK Champion
§ 72 Sammanfattning EM 2018
Urban Andersson föredrog kring SKFs närvaro på EM 2018.
- Urban Andersson deltog i styrelsemöte med EKF och i kongresspanelen
- Styrelsen deltog vid EKFs kongress
- Urban Andersson och Sarah Wennerström ledde möte med Nordiska Karateförbundet
- Urban Andersson och Sarah Wennerström deltog i möte med Russian Karate Federation
ang. internationellt utbyte
- Jadranka Plese deltog i möte med WKFs Para-karateansvarige Michael Shölz ang.
utvecklingsmöjligheter av Parakarate
- Jane Schörling och Jadranka Plese deltog i arbetsmöte kring internationell jämställdhet
- Michael Bergman tillsammans med adjungerad deltagare, Siamak Rezaie, arbetade med
planering för EM 2021 under tävlingens alla dagar
- Javier Escalante närvarade som svensk representant i EKF Domarkommitté.
För ytterligare rapport hänvisas till: http://www.swekarate.se/forbundsnyheter/SammanfattningEM2018/

§ 73 Planering EM i Sverige 2021
Urban Andersson föredrog kring planering inför EM 2021 vilket Sverige kommer arrangera.
Urban Andersson, Sarah Wennerström och Michael Bergman kommer delta på inledande
möte med potentiell destination och arrangör.
§ 74 Integritetspolicy
Sarah Wennerström föredrog förslag på den integritetspolicy som tagits fram med anledning
av att GDPR träder i kraft den 25/5. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrar till
kansliet att publicera informationen.
§ 75 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.
§ 76 Nästa möte
Telefonmöte 14 augusti kl 18:30.
§ 77 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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