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23:e februari 2021 kl 17:00, Teamsmöte.
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§11 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Javier Escalante.
§ 12 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

§ 13 Föregående Protokoll 02/21
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/21. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
§ 14 Rapporter
Sarah W Cedercrona rapporterade
- kring den kompletterade rapport till Kampsportsdelegationsn förbundet ålagts göra med
anledning av ökat antal rapporterade skallskador under verksamhetsåret 2019 jämfört med
föregående år. Kansliet har lett en utredning med ärenderemiss till Tekniska, Medicinska
samt Domarkommittén, som i sin tur analyserat frågan och inkommit med utlåtande. Kansliet har i uppdrag att återkoppla till KD senast 15 mars.
- från pågående process att återrapportera till med RF hur 2020 år bidragsstöd har fördelat,
där även Michael Bergman deltar.
- från digital konferens med RF kring idrottsutbildningar, där arbete pågår att omorganisera
gymnasieförordningen.
Javier Escalante rapporterade
- kring internationell tävlingsverksamhet och situationen utifrån pandemins påverkan.
- inför SOKs årsmöte i april.
Joanna Stassos Wolf rapporterade
- från dialog med Medicinska kommittén.
Michael Bergman rapporterade
- från sitt arbete med förbundets bokslut och möten med revisorer.
Urban Andersson rapporterade
- från en heldagskonferens med RF för Internationella representanter, där bland annat
hållbarhet diskuterades och Urban Andersson fick tillfälle att berätta om karatens
hållbarhetspolicy och fördelar. Pass kring bl.a. antidoping, demokratisk styrning hölls också,
samt så informerades från IOK-representant kring hur OS ska genomföras.
§ 15 Ekonomi
Föredragande Michael Bergman
15:1 Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman föredrog senaste ekonomirapport samt budgetplanering. Förbundets
ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning. Att notera är att en ny princip
för avsättning av ändamålsbestämda medel har införts.
§ 16 Kommitté- och föreningsärenden
16:1 Sammansättning Utbildningskommittén
Föredragande Sarah W Cedercrona
Sarah W Cedercrona föredrog omorganisationen i Utbildningskommittén, där Gabriel Tiste
valt att avgå som ordförande. Styrelsen tackar Gabriel för hans goda arbete och välkomnar
Love Sinnervall som ny ordförande. Styrelsen noterar vidare att kommittén avser rekrytera
fler ledamöter och uppdrar till kansliet att stödja kommittén i deras arbete vid behov.

16:2 Sammansättning Medicinska kommittén
Föredragande Joanna Stassos Wolf
Joanna Stassos Wolf föredrog omorganisationen i Medicinska kommittén,
där Alicia Edin lämnar som ledamot. Styrelsen tackar Alicia för hennes utmärkta insatser och
önskar lycka till i fortsättningen. Att notera är att MK avser att rekrytera ny ledamot.
16:3 Sammansättning Parakarate-kommittén
Föredragande Sarah W Cedercrona
Sarah W Cedercrona föredrog omorganisationen i Parakarate-kommittén och styrelsen
välkomnar två nya ledamöter, Duck Risberg och Jon Höglind.
§ 17 Allmänna övergripande ärenden
17:1 Svar på Motion 2021:1 till Förbundsstämman
Föredragande Michael Bergman
Michael Bergman föredrog förslag på svar till motion på stämman. Styrelsen godkände
förslaget och beslutade att Michael Bergman föredrar svaret på stämman.
17:2 Proposition 2021:3 till Förbundsstämman
Föredragande Michael Bergman
Michael Bergman föredrog förslag på proposition att föreslå på stämman ang. stadgeskrivning om bolaget Karate for life Sweden AB. Styrelsen godkände förslaget och beslutade att
Michael Bergman föredrar propositionen på stämman. Samt föredrogs förslag på bolagsordning som föregår propositionen. Styrelsen beslöt godkänna förslaget på bolagsordning till
Karate for life Sweden AB.
17:3 Terminologi tävling Kadett/Yngre Junior
Föredragande Javier Escalante
Javier Escalante föredrog frågan om terminologi i tävlingsbestämmelser och regelverk
avseende ålderskategorin 14 - 15 år ska benämnas Kadett eller Yngre Junior. Mot bakgrund
av det internationellt vedertagna språket beslutade styrelsen att Kadett hädanefter ska
användas i förbundets tävlingsdokument.
17:4 Utdrag ur belastningsregister för domare
Föredragande Urban Andersson
Styrelsen diskuterade handläggning av utdrag ur belastningsregistret. Beslöt att uppdra till
DK att ombesörja rutin och begäran av uppvisande av utdrag för domarkåren på SM.
§ 19 Övriga frågor
- Urban Andersson informerade ang. val till EKF på EM 2021. Styrelsen diskuterade
svensk representation vid EM och följer utvecklingen inför evenemanget med anledning
av pandemin.
§ 19 Nästa möte
- 18/3 kl 16:00
§ 20 Mötet avslutas
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.
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