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§ 61 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Urban Johansson.
§ 62 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 63 Föregående Protokoll FS04/19
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/19. 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) Urban Andersson rapporterade
- att FS tyvärr inte hade möjlighet att delta på RIM men att det finns skriftlig dokumentation
att tillgå vilken FS ska uppdatera sig på.
- från två dagars arbetsträff i Göteborg med möten kring planering och ramavtal med samarbetspartners för arena, hotell samt presentation av lokal operativ stab. Deltog gjorde också
Michael Bergman, Sarah W. Cedercrona, Urban Johansson och Siamak Rezaei.
2) Sarah W. Cedercrona rapporterade
- att hon av Riksidrottsförbundet inbjudits att föreläsa om Karatens värderingar som
hållbar idrott och hur de kan tillämpas i varumärkesarbete.
- att nya förbundskoordinatorn haft en första introduktion för att återkomma i augusti.
3) Michael Bergman rapporterade
- från presentationsmöte kring förbundets elitutveckling hos RF för tilldelning av elitidrottsstöd fr.o.m. 2020. Deltog gjorde också landslagsledningen; Joakim Engman, Lennart Larsson,
Per-Ola Engman samt GS Sarah W. Cedercrona. Beslut om tilldelade medel kungörs av RF
hösten 2019.

4) Urban Johansson rapporterade
- från arbetet med att träffa ansvariga för distrikten och planering kring fortsatt förbättringsprocess.
- från arbetet med att kontakta potentiella sponsorer.
5) Jane Schörling rapporterade
- kring arbetet med att resursförstärka utbildningskommittén varpå förslag gavs att kontakta
SDF. Uppdrogs till Jane Schörling och kansliet att ställa förfrågan.
§ 66 Ekonomirapport och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomin per 190430, vilken ligger i linje med planerad
verksamhet och lämnas utan anmärkning.
§ 67 Medlemskap föreningar
Sarah W. Cedercrona föredrog medlemsärenden.
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet:
•

Ersboda Karateklubb

•

FM Shotokan Karateklubb Falkenberg

•

Uppsala Okinawa Karateklubb

§ 68 Fastställan per capsulam; förslag från TK ang. justering av invägningstolerans i
tävlingsbestämmelserna
Styrelsen fastställde det tidigare per capsulam-beslutet att justera tävlingsbestämmelserna
avseende tolerans vid invägning.
§ 69 Ansökan NM 2022
Urban Johansson föredrog inkommet förslag att tilldela Sundsvalls Sportkarate värdskap för
Nordiska Mästerskapen 2022. Styrelsen beslöt godkänna förslaget för presentation till NKF
under NM i Norge 2021 och uppdrog till Urban Johansson att meddela sökande förening i
förberedande syfte.
§ 70 Produktion av film med målgrupp sponsorer
Urban Andersson föredrog förslaget att producera en film med målgrupp sponsorer.

Uppdrogs till Sarah W. Cedercrona och Urban Johansson att undersöka möjligheterna med
förbundets samarbetspartner för filmproduktion.
§ 71 Konferensplanering
Sarah W. Cedercrona föredrog konferensplanering inför hösten. Styrelsen beslutade kring
preliminärt program för förbundskonferens och att utöka med en öppen föreläsning. Samt
att förlägga styrelsekonferens i augusti till Malmö.
Styrelsen uppdrog till kansliet att fortsätta konferensplaneringen.
§ 72 Fullkontaktskarate inom SKF
Michael Bergman föredrog förslag från Kyokushinkommittén att; dels skapa en möjlighet att
få elitstöd på samma villkor som övrig elitsatsning inom SKF (förslag 1), dels utreda en
möjlighet att skapa ett landslag för fullkontaktskarate (förslag 2).
Förslag 1: Styrelsen beslutade att de medel som budgeteras för kyokushin såväl Ippon Shobu
fortsättningsvis kan användas även för elitsatsning inom respektive tävlingsregelverk.
Elitsatsningen får i dagsläget inte handla om landslag och inte heller om internationella
mästerskap, det måste begränsas till fystester på Bosön samt hjälp med träning på elitnivå
och liknande insatser.
Förslag 2: Styrelsen noterar att det inte är möjligt med gällande stadgar samt gällande
bestämmelser för medlemskap inom WKF att etablera ett landslag inom SKF för en konkurrerande organisation och konstaterar att man inte kan tillmötesgå förslaget i dagsläget.
Styrelsen avser dock att genom internationella representanter lyfta frågan hos WKF för att
påbörja en process där det skall vara möjligt att etablera landslag även inom andra regelverk
än WKF. Som det ser ut idag måste landslagen inom andra tävlingsformer än WKF husera
inom respektive grenidrotts stilorganisation.
§ 73 Övriga frågor
Joanna Stassos Wolf föredrog frågan om
-

Diskussion angående utdrag ur belastningsregister vid förbundsuppdrag. Styrelsen diskuterade att titta på en rekommendation ang. instruktörer till föreningar. Joanna Stassos

Wolf fick i uppdrag att undersöka ev. åtgärder och återkoppla i ärendet vid ett senare
tillfälle.
Urban Andersson föredrog övrig fråga om
-

Ansvarsfördelning kring idrottsmedel. Styrelsen noterar att process inom RF pågår om ny
modell och beslutade att urvalsprocess i ny modell för kommande medel hanteras
genom kansliet med FS som yttersta granskningsorgan.

§ 74 Nästa möte, styrelsekonferens Malmö 30/8 – 1/9
§ 75 Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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