Domarkommittén

PROTOKOLL
fört vid möte med Domarkommittén i Svenska Karateförbundet.
Datum: 19 januari 2014
Plats: Kungsholmen
Närvarande: Jane Schörling (ordf), Javier Escalante, Peter Sahlberg, Ove Viggedal och Fredrik
Ålander ( via telefon ).

§1
DKs (domarkommitténs) ordförande Jane Schörling förklarade mötet öppnat.
§2
DK gick igenom föregående protokoll (17 november), alla punkter har blivit åtgärdade.
§3
Fastställde aktiviteter enligt förväntat budgetanslag 2014.
§4
DK har fått i uppdrag av Förbundsstyrelsen att yttra sig i 3st inkomna motioner.
 Motion 1:
DK har enhälligt beslutat att rekommendera att motionen avslås.
Med tillägg att domare som hamnar i en intressekonflikt ej får delta i ev efterföljande
beslut som ska fattas inom Förbundsstyrelsen.
Javier Escalante deltog ej i detta beslut då han är adjungerad ledamot i
Förbundsstyrelsen och jävsituation uppstår.


Motion 2:
DK har enhälligt beslutat att rekommendera att bifalla motionen. Med tillägg att den
tävlande kan ställa upp både i U-21 och Seniorklassen.
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Motion 3:
DK har enhälligt beslutat att rekommendera att bifalla motionen.

§5
DK beslöt att på hemsidan publicera ” Konsekvensdokument vid domslut ”.
§6
DK kommer i samarbete med Västra Götaland hålla en domarutbildning enligt den nya
plattformen som tagits fram. Troligt datum 10-11/5, reservdatum 26-27/4.
§7
DK beslöt att inte tillsätta ansvarig domarutbildare i norr. DK fattar beslut kring utbildare vid
varje enskilt tillfälle.
§8
Fredrik Ålander skickar ut information till domarkåren gällande de nya reglerna kring
facemask/kroppsskydd. Information ska även ges om den nya utbildningsplattformen.
§9
Ove Viggedal ombesörjer att regelboken uppdateras.
§10
Nästa möte äger rum fredag den 7 mars kl.18.00 kansliet ( ev Scandic Grand Central )
Jane Schörling förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Jane Schörling

Ove Viggedal

_____________________________________________________________________________________________________
Domarkommittén, c/o Schörling
Mobil: 070-752 68 12 (efter kl 17.00)
Perstorpsvägen 5
132 36 Saltsjö-Boo
e-post: dk@swekarate.se
Hemsida: www.swekarate.se

