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§ 124 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf.
§ 125 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 126 Föregående Protokoll FS02/20
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/20. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 127 Rapporter
Urban Andersson rapporterade
- att EM i Baku är inställt pga Coronavirusets spridning.
- att dialog har förts med arrangören för Katapokalen och att tydlig information om de restriktioner som
gäller med anledningen av regeringens förbud för folksamlingar har införts.
- att en högt uppskattad kollega från Finland och EKF har gått bort, Yrsa Ranki. Styrelsen beklagar sorgen.
Urban Johansson rapporterade från uppdraget att stödja landslaget i arbetet kring att strukturera
organisation och budget.
Joannas Stassos Wolf rapporterade från sitt deltagande som en av föreläsarna i den utbildningsdag som
arrangerades av Medicinska Kommittén för att rekrytera läkare till förbundet.
Javier Escalante rapporterade kring pågående dialoger inom WKF pga Coronavirusets påverkan.
Sarah W Cedercrona rapporterade
- från kansliets intensiva arbete med att informera om, svara på frågor och stödja föreningar kring
Coronavirusets påverkan på Karatens aktiviteter, samt det extra arbete som utförts för att säkerställa
verksamheten.
- från sitt deltagande i Riksidrottsförbundets extrainkallade stormöte om Coronavirusets påverkan på
idrotten. RF har infört en rad åtgärder för att kunna stödja specialidrottsförbunden med rådgivning.

§ 128
128:1

Ekonomi
Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman föredrog ekonomirapport per februari 2020, lämnas utan anmärkning.

§ 129 Kommitté- och föreningsärenden
129:1 Medlemskap föreningar
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.
Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet:
Ihsan Kultur och Idrott
Följande föreningar har begärt utträde:
Oyama Karate Kai
Tai Kai Dojos Förening
Kyokushinkai Josto Idrottsförening
129:2 Förslag från TK; Öppen parakarateklass
Urban Andersson föredrog TKs förslag till att införa en öppen klass för Parakarate på SM. Styrelsen
stödjer förslaget men beslutade att remittera det till Parakaratekommittén för att specificera regler
för klassindelning.
129:3 Förslag från TK; Coachlicens steg 3
Urban Andersson föredrog förslaget från TK på Coachlicens steg 3. Styrelsen anser att förslaget i
syfte att bidra till ökad kompetens är bra, dock anser styrelsen att vissa modifieringar krävs för att
undvika onödiga avgifter för ledare samt administration.
Styrelsen beslöt att införa en fördjupad coachbriefing på SM, Coachbriefingen ingår som en del av
Coachlisens steg 2 och är obligatorisk om du ska coacha på SM, utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen genomförs varje år och skall läggas in i schemat för SM. Utbildningen innehåller även
den coachbriefing som DK genomför varje år. Styrelsen ger TK i uppdrag att ta fram nödvändigt underlag för utbildning, korrigera på hemsida och samarbeta med DK gällande briefingens utformning.

§ 130

Allmänna övergripande ärenden
130:1 Ansökning Stora Grabbars och Tjejers Märke
Föredragande Urban Andersson
Urban Andersson föredrog de fyra ansökningar som inkommit för Stora Grabbars och
Tjejers märke. Styrelsen behandlade ärendet och beslutade kring utdelning.
130:2 Fördelning av Verksamhetsstöd
Föredragande Urban Andersson
130:2.1 Parakarate
Urban Andersson föredrog kring verksamhetsstöd för parakarate. Styrelsen beslutade att
ansökningsprocessen sköts av kansliet, med Michael Bergman och Jane Schörling som
ansvariga i styrelsen. Bedömning av ansökningar sker i samråd med parakaratekommittén.
130:2.2 Karatelyftet
Urban Andersson föredrog kring verksamhetsstödet Karatelyftet. Styrelsen beslutade att ansökningsprocessen sköts av kansliet, med Michael Bergman och Jane Schörling som ansvariga i
styrelsen.
130:3 Sanktionering av Aktiviteter
Föredragande Urban Andersson
Styrelsen beslutade att ge kansliet mandat att avslå sanktionsökningar och dra tillbaka
befintliga sanktioner för att anpassa förbundets verksamhet i enlighet med myndigheternas
rekommendationer.

§ 131

Övriga frågor
131:1 Styrelsen diskuterade det kommande årsmötet.

§ 132

Nästa möte
Fastställs senare

§ 133

Mötets avslutande
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte.
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