PROTOKOLL, FS 04/21
25:e maj 2021 kl 17:00, Teamsmöte.
Närvarande

Urban Andersson, ordf.
Michael Bergman
Jane Schörling
Javier Escalante
Joanna Stassos Wolf
Urban Johansson

Adjungerad

Sarah W Cedercrona

Förbundsstyrelsen

§ 32 Mötets öppnande och val av justerare
Förslag till justerare: Joanna Stassos Wolf
§ 33 Fastställande av dagordning
§ 34 Föregående Protokoll 03/21
§ 35 Rapporter
§ 36 Ekonomi
Föredragande Michael Bergman
36:1 Ekonomi och uppföljning
§ 37 Kommitté- och föreningsärenden
37:1 Medlemskap föreningar
Föredragande Sarah W Cedercrona
37:2 Fastställan av per capsulam; Direktiv TK
Föredragande Urban Andersson
37:3 Fastställan av per capsulam; Indragning av coachlicens, förslag TK
Föredragande Urban Andersson
§ 38 Allmänna övergripande ärenden
38:1 Fastställan av per capsulam; Bidragsmodell arrangörer
Föredragande Urban Andersson
§ 39 Brev till styrelsen om uttagningsprocesser och landslagsverksamhet
Föredragande Urban Andersson
§ 40 Övriga frågor
§ 41 Nästa möte
§ 42 Mötet avslutas

§ 32 Mötets öppnande och val av justerare
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.
Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf.
§ 33 Fastställande av dagordning
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.
§ 34 Föregående Protokoll 03/21
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/21. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.

§ 35 Rapporter
Jane Schörling rapporterade
- från ett utbytesmöte med Taekwondoförbundet kring jämställdhetsfrågor.
Joanna Stassos Wolf rapporterade
- från möte med MK kring inval av ny ledamot. Styrelsen hälsar Eric Forsheden Åhs
välkommen till verksamheten och lycka till med uppdraget.
Javier Escalante rapporterade
- från SOK:s årsmöte där även Urban Andersson närvarade.
Urban Johansson rapporterade
- från möte med potentiell sponsor och möjliga aktiviteter i samarbete med denna.
Urban Andersson rapporterade
- från EM i Porec, Kroatien. Kongressen valde ny styrelse till EKF och Sverige har inte längre
kvar sin plats. Noteras att Norges kandidat inte heller blev invald, därmed finns inte längre
någon representation från de nordiska länderna i EKF. Styrelsen tackar Urban för sin internationella insats under de två mandatperioder som varit. Urban meddelade också att stämningen i svenska truppen var god och att alla gjorde ett bra jobb på plats.
Sarah W Cedercrona rapporterade
- kring den kompletterade rapport till Kampsportsdelegations 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.
KD har beslutat att godkänna förbundets kompletterande rapport och ser positivt på den
utredningen som gjorts och det resultat som presenterats.
- från den livesändning hon deltog i som inbjuden förbundsrepresentant till en paneldiskussion på ämnen ”Framtidens Evenemang”. Övriga deltagare i panelen var chefen för Visit Sweden respektive Destination Jönköping samt forskare. Målgruppen för sändningen var andra
SF samt Destinationsbolag.
- från deltagande i av RF anordnade SF-dialoger samt nätverksträff kring hållbarhet.
§ 36 Ekonomi
Föredragande Michael Bergman
36:1 Ekonomi och uppföljning
Michael Bergman föredrog senaste ekonomirapport samt budgetplanering. Förbundets
ekonomi är att anses som god och lämnas utan anmärkning.
§ 37 Kommitté- och föreningsärenden
37:1 Medlemskap föreningar
Föredragande Sarah W Cedercrona
Följande föreningar hälsas välkomna i förbundet:
• Kämpa Shotokan Karateklubb
• Upplands Kyokushinkai Karate Klubb
• Karateklubben Glädjen, Shotokan

Följande föreningar har begärt utträde:
• Föreningen Academy of Martial Arts
37:2 Fastställan av per capsulam; Direktiv TK
Föredragande Urban Andersson
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. nya direktiv för Tekniska kommittén.
37:3 Fastställan av per capsulam; Indragning av coachlicens, förslag TK
Föredragande Urban Andersson
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. förslag från Tekniska kommittén för
rutin vid indragning av coachlicens.
§ 38 Allmänna övergripande ärenden
38:1 Fastställan av per capsulam; Bidragsmodell arrangörer
Föredragande Urban Andersson
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut ang. att erbjuda en bidragsmodell till
tävlingsarrangörer.
§ 39 Brev till styrelse ang. uttagningsprocesser och landslagsverksamheten.
Föredragande Urban Andersson
Urban Andersson föredrog det brev som ankommit till styrelsen ang. uttagningsprocesser
inom landslagsverksamheten. Styrelsen diskuterade ärendet och beslutade att fastställa den
beslutsrätt Förbundskaptener har gällande uttagning till tävlingar.
Styrelsen beslutade vidare att i utvecklingssyfte genomföra en oberoende och neutral utvärdering av landslagsverksamheten gällande ledarskapsfrågor samt en uppföljning av landslagsmedlemmar. Uppdrog till kansliet att ta fram förslag på process och leverantör.
§ 40 Övriga frågor
- Sarah W Cedercrona informerade om att den ersättningslokal för kontor som förbundet
erbjudits på Arenavägen av nuvarande hyresvärd, inte kommer att bli aktuell och att kansliet
nu kommer söka nya lokaler på annan plats, inför flytt senast 1/11.
§ 41 Nästa möte
Nästa möte planeras till 10/8.
§ 42 Mötet avslutas
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.
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