PROTOKOLL, FS 08/21
16:e november 2021 kl 09:00 – 12:00
Mövenpick, Dubai
Närvarande
Förbundsstyrelsen

Adjungerad

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

§ 72 Mötets öppnande och val av justerare
Förslag till justerare: Michael Bergman
§ 73 Fastställande av dagordning
§ 74 Föregående Protokoll 07/21
§ 75 Rapporter
Urban Johansson rapporterade
- att en ny struktur för sponsorer är klar med en gren för profilkläder och en gren för
preferred partners. Tillika har avtal tagits fram för den fortsatta processen.
Sarah W Cedercrona rapporterade
- att flytten av kansliet till nya lokaler är klar och har gått bra. Ny adress är Västmannagatan
68, 113 25 Stockholm.
Joanna Stassos Wolf rapporterade
- att Christian Hultén slutar som ledamot i Medicinska kommittén. Styrelsen tackar Christian
för hans insatser och engagemang i MK och önskar lycka till framöver.
Urban Andersson rapporterade
- en summering från WKFs kongress, som varade i 4 timmar och där även GS Sarah W
Cedercrona och kassör Michael Bergman deltog. WKF EC fick bl.a. ett godkänt förslag kring
en process att omorganisera VM innebärande ett nytt rankingsystem och mindre
omfattande VM-tävlingar. Sverige och de nordiska länderna lade in veto, då möjligheten för
mindre länder att få delta på VM blir kraftigt decimerad. Det nya systemet skall gälla från
2024.
- från arbetet inom Nordic Karate Federation där Sverige är HQ. NM äger rum i Stavanger
den 26-28 november och restriktionerna tillåter nu att tävlingen blir av. Sverige representeras av en trupp på ca 50 personer och i tillägg delegater genom Urban Andersson och Sarah
W Cedercrona. En nordisk kongress kommer äga rum och bl.a. kommer ett förslag om gemensamt träningsläger mellan Norden läggas fram.
- att förbundskapten i Kumite, Joakim Engman, har meddelat att han avslutar sitt uppdrag.
Styrelsen tackar Joakim för hans insatser och engagemang i LL och önskar lycka till framöver.
§ 76 Allmänna övergripande ärenden
76:1 Hyresavtal kansli - fastställan per capsulam
Föredragande Michael Bergman
Michael Bergman föredrog processen kring hyresavtal för nya lokaler och problematiken att
finna en hyresvärd som accepterar att SKF verkar som ideell organisation. Riksbyggen och

Kommunalarbetarförbundet har nu välkomnat förbundet. FS beslutade fastställa hyresavtalet för kansliets nya lokaler.
76:2 Årsmöte 2022 - fastställan per capsulam
Föredragande Sarah W Cedercrona
FS beslutade att fastställa Förbundsstämman att äga rum den 12/3 på Scandic Grand Central.
Anna Iwarsson från Riksidrottsstyrelsen är tillfrågad som ordförande.
76:3 Verksamhetsplan 2022
Föredragande Urban Andersson
- FS konfererade i längd kring aktiviteter och punkter till verksamhetsplanen för 2022.
Beslutade att baserat på arbetspassets underlag, ge Urban Andersson mandat att formulera
det färdiga förslaget att presentera inför årsstämman 2022.
76:4 Omorganisation av Landslaget
FS diskuterade omorganisation av landslaget att träda i kraft inför 2022 och den pågående
processen.
§ 77 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 70 Nästa möte
Nästa möte planeras preliminärt till januari 2022.
§ 71 Mötet avslutas
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte.
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