DK-PROTOKOLL 2014-05-16
Kansliet, Globen Stockholm
Närvarande; Jane Schörling, Peter Sahlberg, Per Åström och Ove Viggedal.

1. Mötet öppnades av DK´s ordförande och den nya ledamoten Per Åström hälsades välkommen.
Avtackning av tidigare ledamot Fredrik Ålander sker vid lämpligt tillfälle.
2. Beslutades att Ove Viggedal blir sekreterare, samt att DK undersöker möjligheten att
domarregistret administreras på kansliet.
3. Rapporterades från senast genomförda domarkurs i Göteborg i Kata&Kumite;
6st
nya JC, 4st nya Katalic, 3st nya Kata/Kumitelic, 2st uppgradering av Kata/Kumite lic.
4. Beslutades att avslå remiss från styrelsen ang. mattfördelning / domarsammansättning och
stiltillhörighet.
5. Diskuterades rutiner kring resor vid domaruppdrag som NM, EM och VM, kontakt kommer att tas
med kansliet i frågan.
6. SM Sundsvall, beslutades att Peter Sahlberg, Per Åström samt Ove Viggedal gemensamt sköter
planering av domarsammansättning m.m. i dialog med arrangören. Planeras att ha ett möte med
ansvariga från arrangörsklubben i samband med tävlingen i Göteborg den 24/5.
7. Rekrytering av nya / gamla domare diskuterades, noteras att kansliet i samarbete med DK nu tagit
fram Roll-up och flyers att delas i samband med tävlingar. En helt ny domarlicens har också införts
för att underlätta för främst unga tävlande att ta en licens. Vid dessa Judge C-kurser inbjuds också
redan lic. domare att delta, kostnadsfritt för att kompetensutvecklas och uppdatera sina
regelkunskaper. Domarkurs planeras i Malmö den 23-24 augusti, både Kata & Kumite. Samt
förhoppningsvis i Stockholm senare under hösten preliminärt den 13-14 september.
8. Diskuterades planering av uppdatering av domarlicenser med anledning av kommande nytt WKFregelverk. Beslutades att invänta regeländringarna och sen samtidigt korrigera och rätta vissa fel i
befintlig regelbok på svenska. Ingen ny uppsamling av alla domare på seminarier planeras,
informationen sprids istället vid domargenomgång innan alla tävlingar samt vid informationsutskick
till domarkåren.
En gemensam mall för domargenomgång tillhandahålls av DK att sändas ut till alla som är
chefsdomare vid tävlingar.
9. Beslutades DK´s representation vid kommande Distriktskonferens, Jane Schörling samt ev. någon
ytterligare från DK deltar.
10. Budget, en genomgång gjordes av befintliga papper, budgeten hålls.
11. Övriga frågor;
a. Diskuterades att DK, genom Per Åström sammanställer ett förslag om differentierade
domararvoden att ställa till FS.
b. Beslutades att så snart som möjligt börja använda en ny domarbok, WKF-boken som DK
kommer att få tillgång till utan kostnad.
12. Mötet avslutades.
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