Förbundsstyrelsens yttrande över Motion 2019:2

Bakgrund
Motionärerna, Lunds Karateklubb, Tomas Lindgren som är undertecknande på densamma är ledamot
i SKF parakommitté, har lagt förslag och önskar att förbundsstämman tar ett beslut om att Svenska
Karateförbundets styrelse
1. skriftligt bekräftar om att det inte är tillåtet med deltagande i IKF tävlingar utomlands
2. skriftligt bekräftar om vilka konsekvenser det får för den tävlande samt den tävlandes klubb vid
deltagande i IKF tävling utomlands
Detta mot bakgrund av muntlig information motionären erhållit från Förbundet, oklart av vem?
Motionen är i viss mån oklar i sitt syfte. FS väljer att tolka motionen som att motionären vill deltaga
på IKF tävlingar internationellt och inte ge årsstämman FS i uppgift att förbjuda deltagande på IKF
tävlingar.
I våra stadgar finns inga bestämmelser som omöjliggör för förening att deltaga i tävlingar utomlands.
Ett förtydligande gällande officiell representation stadgas i 7kap 3§3. Förtydligande; Vi kan inte skicka
några officiella landslag om IKF arrangerar EM eller VM.
I möte samt e-post har Michael Schoelz, ordförande för WKFs Parakommitté, förklarat att samarbete,
deltagande eller att arrangera tävlingar inom IKFs regelverk är accepterat.
Ovanstående information har motionären tagit del av vid ett flertal tillfällen, redovisade nedan:
2018-11-19 E-post konversation från Michael Schoelz med förtydligande gällande samarbete IKF.
2018-12-29 E-post från Jadranka Plese med ett förtydligande gällande tävlingar och våra roller.
2018-12-29 E-post från GS Sarah Wennerström Cedercrona som på ett tydligt sätt förklarar att
deltagande på tävlingar visst är tillåtna, med ovanstående reservation, mitt förtydligande.
2019-01-22 och 23 Telefonsamtal samt E-post där jag försökt nå Tomas för att diskutera motionen
och dess innehåll. Jag förklarar också i min E-post att det inte finns ett sådant förbud som motionen
pekar på.
Mot bakgrund av ovanstående och oavsett syfte yrkar Förbundsstyrelsen avslag på motionen.
Vittsjö den 30 januari 2019.
Svenska Karateförbundet
Förbundsstyrelsen

