
 
Protokoll fört vid karateförbundets styrelsemöte den 17 januari 2010 
 
Telefonmöte: 
 
Närvarande:         Adjungerade:   Anmält förhinder:      
Urban Andersson        Evelyn Morales  Karin Sökare 
Michael Bergman                     Kristina Ullgren 
Bengt Zachrisson    Gunilla Jodry 
Dejan Brajic     Javier Escalante 
Lars Brandin     
 
Noterat  
Styrelsen noterar följande: 
- Håller första styrelsemöte i nya Karateförbundet 
- Robin Ohlsson blir moderator på förbundets webb forum, välkommen. 
- Gulsah Akdag tog silver i Paris Open 2010, Grattis. 
 
§1 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes. 
 
§2 Utseende av justerare 
Till justerare utsågs Lars Brandin 
 
§3 Föregående protokoll 
De beslutspunkter som fanns med på styrelsemötet den 17 december har godkänts 
per e-post i efterhand, Per Capsulam. Protokollet från den 17 december godkändes 
och beslutades att läggas till handlingarna. 
 
§4 Ekonomi 
Kassören redovisade ekonomin och konstaterar att det är bokfört ett positivt resultat för 2009 
men att det är en preliminär rapport. 
               
§5 PR&M 
Det som hänt sedan förra styrelsemötet är bl a att två nyhetsbrev skickats, hemsidan 
är igång samt att den är under utveckling och ska kompletteras med bl a bilder. 
Robin Ohlsson kommer tillsammans med Bengt Zachrisson att öppna upp förbundets 
webbforum. Det har gjorts intervju med Bleard Amagekaj. Förbundet finns även med 
på facebook där alla intresserade kan ansluta sig. 
 

§6 Utbildningskommittén  
Väntar fortfarande på svar från RF angående storleken på idrottslyftet för 2010. Lars 
Brandin presenterade förslag på hur vi skall arbeta med fördelning av dessa medel. 
Torsdagen den 20 januari är det möte med RIG och förbundets utbildningsstege är 
under framtagande. 



 
§7 RF-Elit-Landslag 
Förbundets elitutvecklingsplan är under konstruktion. 
  
 

 
§8 Landslagsledning 
Styrelsen diskuterade behovet av att tillsätta en team manager i kumite landslaget 
alternativt att vi har samma team manager för båda disciplinerna. 
Kontrakt vad gäller uppdragsanställning för landslagsledning diskuterades.  
Beslutades att Urban Andersson och Michael Bergman får i uppdrag att undersöka 
hur detta kan utformas. 
 
§9 Rapport Kansli 
Den 1:a februari kommer kansliet att flytta in i nya lokaler. Adressen dit är arenavägen 
5 (7 tr.) 121 77 Johanneshov. Invigning av kansliet sker när kansliet anser detta vara 
lämpligt. 
Arnela Husic har praktikplats som kanslist, Svenska Karateförbundet  i 4 månader och 
kommer att vara till stor hjälp för oss. 
   

§10 Stadgar - Förbund &Distrikt 
Förslag till stadgar är nu klara för förbund och distrikt och finns på hemsidan. 
Styrelsen uppmanar föreningarna att ta del av dessa. Det kommer även att skickas 
per brev till alla föreningar. 
 
§11 Genomgång av övriga kommittéer 
En kortfattad redogörelse gjordes från alla kommittéer och arbetet fortgår i dessa. 
 
§12 Förbundets mattor 
Styrelsen beslutar att våra tävlingsmattor endast ska disponeras av förbundets 
betalande föreningar. Fortfarande är det kostnadsfritt men frakten till och från 
lagerplatsen står hyrestagaren för. 
 
§13 Kyokushinkomittéen  
Meddelas att vi nu har SM status för Kyokushin tävlingar i Sverige. Första SM 
kommer att arrangeras under hösten 2010. 
 
§14 Inval av föreningar 
Styrelsen rekommenderar följande inval om distriktsförbunden inte har något att yttra. 
- Gefle IF Aktivitetshus 
- Hortflax Karateklubb 
 
 
 
 



§15 SM 2010 
Styrelsen diskuterade hur final upplägget ska se ut på SM 2010 i Kristianstad. Det 
beslutades att finalerna ska avgöras på två tatami och att prisutdelningen ska ske 
under flera tillfällen och inte göras helt i slutet. 
 
§16 Förbundstävling 
Styrelsen diskuterade behovet av att stödja en eller fler tävlingar i Sverige. 
 
§17 Övrigt 
- Årsmötet, sker på hotell Sheraton 20 mars 2010. 
- RS ledamot Leif Larsson har tackat ja att medverka som mötesordförande på  
årsmötet. 
-SM arrangör för 2011 i Stockholm sökes.  
- Vi kommer att uppmärksamma Svenska karateförbundets ”första” förening Hortlax 
Karateklubb. 
 
§18 tid för nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas under februari. 
 
§19 Mötets avslutande 
Ordförande Urban Andersson avslutade mötet. 
 



 

 
 

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 2/2010 
 

 

 

Datum Söndagen den 28 februari 2010 

Tid Kl. 18.00 - 21.20 

Plats  Telefonmöte 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Dejan Brajic 

 och Bengt Zachrisson  

 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

Anmält förhinder Gunilla Jodry, Karin Sökare, Kristina Ullgren och Lars Brandin 

 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Michael Bergman. 

 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 1/2010 lades till handlingarna. 

 

 

4.  Rapporter 

Javier Escalante rapporterade från det pågående arbete med förbundets nya kansli. 

Noterades att de flesta funktioner och rutiner har börjat fungera bra. 

 

Noterades svårigheterna med registreringen av förbundets logotyp. Styrelsen godkände 

rekommendationen att inte överklaga PRV:s beslut. Uppdrogs åt Bengt Zachrisson att 

publicera kriterierna för användning av SKF:s logo på förbundets hemsida. 

 

Noterades att det ekonomiska läget under förbundets första år inte tillåter mer än en betald 

anställt på kansliet. Idag finns en praktikant som jobbar som kanslist fram t.o.m. slutet av april 

2010. Styrelsen godkände rekommendationen att via arbetsförmedlingen provanställa en 

person som ingår i den så kallad ”fas tre”. 

 

 

5.  Ekonomisk rapport 

Michael Bergman redovisade det ekonomiska utfallet för januari 2009.  

Den preliminära budgeten för 2010 godkändes med några ändringar och tillägg. Beslöts att 

förelägga förslaget till kommande förbundsstämman. 

 



6.  Inval, utträde och uteslutning av klubbar 

a. Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet: 

Trelleborgs Budokai IF 

Klubb Castro Cocatre Självförsvar 

 

 

7. Verksamhetsplan 2010 
Styrelsen gick igenom ett förslag till verksamhetsplan för 2010. Beslöts, efter några tillägg, 

att förelägga förslaget till kommande förbundsstämman.     

 

  

8. RF Elitstöd 2010   

Noterades att Förbundet fick inga medel för 2010. RF motiverade beslutet med att detsamma 

togs under 2009 och Svenska Karateförbundet fanns inte officiellt då. Förbundsordförande har 

tillskrivit RF om ärende. Beslöts att ge Birgitta Lindblom mandat att inleda förhandlingar med 

RF:s Janne Carlstedt. 

 

  

9. Webbshop      

Urban Andersson rapporterade från det pågående arbete med att tillsammans med Budo 

Nord ta fram en interaktiv webbshop. Uppdrogs åt Urban Andersson att fortsätta 

förhandlingarna med Budo Nord.  

 

  

10. Fastställande av avgifter för nästkommande verksamhetsår  

Beslöts att föreslå förbundsstämman oförändrade avgifter för nästkommande verksamhetsår. 

 

 

11. Fastställande av röstlängden 

Beslöts att godkänna samt publicera den preliminära röstlängden.  

 

      

12. Fasställande av propositionen 2010:1    

Propositionen 2010:1 angående förbundets stadgar fastställdes. Beslöts att förelägga 

propositionen till kommande förbundsstämman. 

 

 

13. Styrelsens yttrande över motionerna 2010:1, 2 & 3   

Styrelsen behandlade samtliga tre motioner. Uppdrogs åt Michael Bergman att skriva och 

presentera styrelsens yttrande till förbundsstämman.  

 

 

14. Omorganisation landslagsledningen 

Styrelsen diskuterade ett förslag om en ny landslagsorganisation. Beslöts att ge Birgitta 

Lindblom mandat att inleda och fullfölja förhandlingar med RF:s Janne Carlstedt angående 

elitutveckling och elitstöd under 2010. 



15. Övriga frågor 

 

a. Internationell karatetävling i Sverige 

Dejan Brajic presenterade ett förslag gällande en återkommande internationell tävling med 

namn ”Swedish Karate Open”, Noterades att sanktionsansökan har inkommit kansliet. 

 

c. Nordiska Karate Förbundet 

Noterades att Lettland kommer att delta i kommande Nordiska Mästerskap i Estland den 10-

11 april 2010. 

 

 

Kommande styrelsemöte: 

FS-3, fredagen den 19 mars kl. 18.00 på förbundskansliet. 

 

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

 

_______________________ 

Urban Andersson 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Javier Escalante   Michael bergman 

 

 



 

 
 

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 3/2010 
 

 

Datum Fredagen den 19 mars 2010 

Tid Kl. 18.10 - 21.30 

Plats  Förbundskansliet 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Dejan Brajic 

 och Bengt Zachrisson  

 

Adjungerade  Valberedningsordförande Petri Tabell, Ove Viggedal och Javier 

Escalante  

 

Anmält förhinder Gunilla Jodry, Karin Sökare, Kristina Ullgren och Lars Brandin 

 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes med några tillägg på övriga frågor. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Bengt Zachrisson. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 2/2010 lades till handlingarna. 

 

4.  Rapporter 

Förbundsordförande Urban Andersson 

Rapporterade från mötet med Budo Nord och det pågående arbete med förbundets framtida 

webbshopp. 

 

Generalsekreterare Javier Escalante 

Noterades att WKF:s ordförande, Antonio Espinos, kommer till Sverige den 23 mars och ska 

träffa Javier Escalante för att diskutera ändringsförslaget gällande WKF:s kumite regelverk 

som kommer att presenteras till kongressen under karate-VM i Belgrad.  

 

Noterades att förbundet har skrivit förmånliga avtal med Scandic, SJ och Viking Line. 

 

Domarkommitténs ordförande Ove Viggedal  

Presenterade några förslag gällande framtida nationella domarlicenser. 

 

5. Ansökan om inträde 

Beslöts att godkänna Upplands Väsby Wadoryu Karate IF: s ansökan om inträde i förbundet. 

 



6.  Tävlingskort/tävlingslicens.  

Beslöts att fr.o.m. 2010-12-31 avskaffa tävlingslicensen.  Beslöts att tävlingskortet ska fr.o.m. 

den 1 januari 2011 gälla för samtliga tävlande i kata och kumite som är 14 år fyllda 

tävlingsdagen (kadetter, juniorer och seniorer).  

 

7.  Förbundsstämman 

Styrelsen gick igenom kommande förbundsstämman. Noterades att förberedelserna är gjorda 

enligt gällande stadgar samt tidigare praxis. 

 

8. Projektanställning via arbetsförmedlingen 
Noterades att Catarina Ulfving kommer fr.o.m. den 22 mars 2010 att praktisera på 

förbundskansliet. Catarina ingår i arbetsförmedlingen s.k. jobb- och utvecklingsgarantin. 

 

9. General Manager för landslaget   

Beslöts att utse Birgitta Lindblom till landslagets General Manager. Som G.M. har Birgitta 

Lindblom ekonomiskt- och administrativt ansvar för förbundets kata- och kumitelandslag. 

General Managers arbetsområde och befogenheter publiceras på förbundets hemsida. 

 

10. Nyhetsbevakning 

Uppdrogs åt Bengt Zachrisson och Javier Escalante att till nästa förbundsstyrelsemöte 

inkomma med förslag om en prenumeration gällande nyhetsbevakning. 

  

11. Webbshopp 

Styrelse gav ordförande mandat i att slutföra förhandlingarna med Budo Nord gällande 

förbundets webbshopp.  

 

Övriga frågor 

Dejan Brajic presenterade diverse marknadsföringsmaterial som kan användas i samband 

med förbundets tävlingar. 

 

Kommande styrelsemöte: 

FS-4, konstituerande, lördagen den 20 mars, efter förbundsstämman. 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_______________________ 

Urban Andersson 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

_______________________  _______________________ 

Javier Escalante   Bengt Zachrisson 

 



 

 

___________________________________________________________________________________________ 

SVENSKA KARATEFÖRBUNDET Bankgiro: 442-4487               tfn +46 8 597 604 90 
Arenavägen 55, 7tr   Plusgiro: 54 09 55 - 2               fax +46 8 597 604 91 
SE-121 77 Johanneshov                                Org.nr: 802443-3180       info@swekarate.se                      
SWEDEN                                            www.swekarate.se                       

 

 

              

             FS-PROTOKOLL Nr 4/2010    

                            KONSTITUERANDE 
 

  
Datum   Lördagen den 20 mars 2010 

Tid   12.15 – 12.45  

Plats  Sheraton Hotel, Stockholm 

 

Närvarande Ordförande Urban Andersson, Michael Bergman, Jadranka Plese,  

Isabelle Lilja och Dejan Brajic 

    

Adjungerad Javier Escalante 

 

 

       
1. Dagordningen godkändes.     

 

2. Till justerare utsågs Michael Bergman.    

          
3. Firmateckning Svenska Karateförbundet  

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael 

Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet. 

  

4. Firmateckning Bank- och Plusgiro  

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael 

Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro. 

         

5. Firmateckning övriga värdeförsändelser  

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Javier Escalante var för sig tecknar övriga 

värdeförsändelser.      

        

6. Attesträtt Svenska Karateförbundets ekonomihantering 

Beslöts att förbundsstyrelsen jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael 

Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets 

ekonomihantering.      

    

7. Utseende av förbundets jämställdhetsansvarig    

Beslöts att utse Gunilla Jodry som förbundets jämställdhetsansvarig.  

       

8. Utseende av förbundets ungdomsansvarig     

Beslöts att utse Isabelle Lilja som förbundets ungdomsansvarig. 



 

 

___________________________________________________________________________________________ 

SVENSKA KARATEFÖRBUNDET Bankgiro: 442-4487               tfn +46 8 597 604 90 
Arenavägen 55, 7tr   Plusgiro: 54 09 55 - 2               fax +46 8 597 604 91 
SE-121 77 Johanneshov                                Org.nr: 802443-3180       info@swekarate.se                      
SWEDEN                                            www.swekarate.se                       

 

9. Representation Sveriges Olympiska Kommitténs årsmöte 2008 

Beslöts att Michael Bergman och Javier Escalante representerar förbundet vid SOK:s årsmöte 

onsdagen den 21 april i Stockholm. 

 

10. Representation Riksidrottsmötet samt SISU:s stämma 

Noterades att nästa RIM kommer att äga rum år 2011 i Uppsala. 

 

11. Tider för kommande styrelsemöten 

FS-5 och styrelsekonferens den 23-24 april på Yasuragi, Hasseluden i Stockholm. 

 

 

 

  

Vid protokollet   

  

                                              

__________________         

Javier Escalante     

 

 

 

                        

Mötesordförande                                   Justerare    

  

 

__________________   __________________ 

Urban Andersson                        Michael Bergman 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 5/2010 
 

 

Datum Lördagen den 24 april 2010 

Tid Kl. 09.00 - 12.00 

Plats  Hasseludden 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, 

Isabelle Lilja och Dejan Brajic. 

 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes med några tillägg på övriga frågor. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Dejan Brajic. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 3 och 4/2010 lades till handlingarna. 

 

4.  Rapporter 

Förbundsordförande Urban Andersson rapporterade från ordförandemöte i samband med 

NM i Tallinn den 10 april. 

 

Generalsekreterare Javier Escalante rapporterade från Sveriges Olympiska Kommittés 

årsmöte, RF:s antidopingkonferens samt kansliets nuvarande arbetssituation, noterades att 

Arnela Hadzisulejmanovics praktik tar slut den 30 april. 

 

5. Ekonomi 

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista februari 2010. 

 

6.  Invalshandlingar  

Beslöts att godkänna inval av följande förening: 

Upplands Väsby Wado Ryu Karate IF. 

 

Noterades utträde av följande förening p.g.a. upphörd verksamhet: 

Ronin Do Vallentuna IF. 

 

7.  Styrelsens verksamhetsplan 

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen. Uppdrogs åt Michael Bergman att uppdatera och 

revidera direktiven till landslagsledningen. Uppdrogs åt Urban Andersson, Michael Bergman 

och Javier Escalante att ta fram ett uppdragsavtal med landslagsledningen. 

 

 

 



8. Uppdrag till tävlingskommittén 
Beslöts att ge tävlingskommittén i uppdrag att revidera befintliga tävlingsbestämmelser samt 

att undersöka möjligheten för Sverige att ta hem ett junior eller senior EM. 

 

9. Förbundets jämställdhetsplan 

Beslöts att godkänna föreslagen jämställdhetsplan. Uppdrogs åt Bengt Zachrisson att 

publicera densamma på förbundets hemsida.  

  

10. Förbundets antidopingprogram 

Beslöts att godkänna föreslagen antidopingplan. Uppdrogs åt Bengt Zachrisson att publicera 

densamma på förbundets hemsida.  

 

11. Idrott i Skolan 

Beslöts att ingå i den webbaserade tidningen ”Idrott i skolan”. Uppdrogs åt Javier Escalante 

att lägga ut den gemensamma basinformationen för förbundet. 

 

12. Förbundsstämman 2011 

Beslöts att ha kommande förbundsstämman den 19 mars 2011 i Stockholm. Uppdrogs åt 

Javier Escalante att boka lokalen. 

 

13. Brev från Wado Ryu Karate IF 

Noterades brev från Wado Ryu Karate IF gällande Kata Pokalen 2010. Styrelsen godkände 

föreslaget svar, uppdrogs åt kansliet att skicka svaret till parterna. 

 

14. Barntillägg Kyokushin regelverk 

Beslöts att gödkänna barntillägget för Kyokushins regelverk. 

 

15. Tävlingsbestämmelser 

Beslöts att efter smärre ändringar fastställda förbundets nya tävlingsbestämmelser. Uppdrogs 

åt Bengt Zachrisson att publicera bestämmelserna på förbundets hemsida. Beslöts att avskaffa 

U-21 klassen från SM. 

 

16. Styrelsens representant i landslagskommittén 

Beslöts att utse Isabelle Lilja till styrelsens representant i landslagskommittén. 

 

17. Ny ledamot i förbundets Juridiska Nämnd 

Beslöts att utse Dejan Brajic till ledamot i förbundets Juridiska Nämnd. 

 

18. Kadett verksamheten i landslaget 

Beslöts att godkänna Birgitta Linbloms förslag gällande utveckling av lovande kadetter i 

förbundet. Noterades viktigheten i att i god tid börja träna och förbereda kadetterna till 

framtida elitsatsningar.                                      

 

19. Idrottslyftsansvarig med attesträtt 

Beslöts att bilda en arbetsgrupp besående av Jadranka Plese och Michael Bergman för den 

framtida hanteringen av Idrottslyftet. Vidare beslöts att utse Michael Bergman till förbundets 

Idrottslyftsansvarige med attesträtt.  



 

20. Sport Campus Sweden 

Noterades att förbundet har redan en karate elev samt en sökande till hösten 2010 till i S.C.S. 

Beslöts att skriva avtal med Sport Campus Sweden. 

 

 

Kommande styrelsemöte: 

FS-6 (telefonmöte), måndagen den 14 juni, kl. 19.00 

 

 

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_______________________ 

Urban Andersson 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerare 

 

 

_______________________  _______________________ 

Javier Escalante   Dejan Brajic 

 



 

 
 

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 6/2010 
 

Datum måndagen den 14 juni 2010 

Tid kl. 19.00 - 21.20 

Plats  telefonmöte 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Isabelle Lilja 

 och Dejan Brajic. 

 

Anmält förhinder Michael Bergman 

 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes med några tillägg på övriga frågor. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Jadranka Plese. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 5/2010 lades till handlingarna. 

 

4.  Rapporter 

Förbundsordförande Urban Andersson rapporterade från samtalet med medicinska 

kommittén, kommittén för utövare med funktionshinder, integration och jämställdhet samt 

landslagsledningen.   

 

Generalsekreterare Javier Escalante rapporterade från Sport Campus Sweden:s avslutning 

den 9 juni samt från RIG:s skolavslutning den 11 juni. Vidare rapporterades från bildande av 

SKF:s Östra Distriktsförbund där klubbar från Stockholm och Gotland ingår. 

 

5. Ekonomi 

Michael Bergman skickade en redovisning för det ekonomiska läget per den sista maj 2010. 

 

6.  Invalshandlingar  

Beslöts att godkänna inval av följande förening: 

Eskilstuna Shotokan Karate Do 

Årsunda Shotokan Klubb 

Huddinge Wadoryu Karate IF 

 

Noterades utträde av följande förening p.g.a. upphörd verksamhet: 

Katrineholms Jiujitsu Klubb 

Alby Karate Team Klubb  

Shinsei Kan Karateklubb  

Lessebo Karate-do Klubb  

Nihon Karate Klubb  

Ängelholm Fokus Karateklubb 

Uppsala Ashihara Karateklubb 



Beslöts att utesluta följande föreningar p.g.a. att trots upprepade påminnelser ej fullgjort sina 

förpliktelser gentemot förbundet: 

Bujutsuklubben Daikuma 

Jun Do Ryu Karate-do IF 

Motala Shito Ryu Karate Förening 

Stockholms Budoklubb 

Vaxholms Kuniba Kai Karateförening   

 

7.  Förbundets talangutvecklingstrappa 

 Beslöts att fastställa förbundets talangutvecklingsplan samt att skicka den till RF och RIG-

gruppen.  

 

8.  Utbildningskommittén i förbundet  

Att utse Andreas Brotanek till förbundets utbildningsansvarig. Vidare beslöts att följande 

personer ska ingå förbundets utbildningskommitté: Lotta Berger, Omar Ahmedin samt Peter 

Svensson. 

 

9.  Direktiv för förbundets Juridiska Nämnd  

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för förbundets Juridiska Nämnd samt att publicera 

detsamma på förbundets hemsida. 

 

10.  Direktiv för förbundets utbildningskommitté  

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för förbundets utbildningskommitté samt att publicera 

detsamma på förbundets hemsida. 

 

11.  Direktiv för förbundets medicinska kommitté  

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för förbundets medicinska kommitté samt att 

publicera detsamma på förbundets hemsida. 

 

12.  Direktiv för förbundets kommitté för utövare med funktionshinder samt 

jämställdhet och integration 

Beslöts att fastställa föreslagna direktiv för förbundets kommitté för utövare med 

funktionshinder, jämställdhet och integration samt att publicera detsamma på förbundets 

hemsida. 

 

13.  Bestämmelser för stipendiet Årets Idrottsprestation  

Beslöts att fastställa föreslagna bestämmelser för stipendiet Årets Idrottsprestation samt att 

publicera dessa på förbundets hemsida. 

 

14.  Bestämmelser för stipendiet Årets Idrottsförening  

Beslöts att fastställa föreslagna bestämmelser för stipendiet Årets Idrottsförening samt att 

publicera dessa på förbundets hemsida. 

 

15.  Beslutregler inom förbundet  

Beslöts att fastställa föreslagna beslutregler inom förbundet. Regelverket ska användas som 

ett internt dokument för förbundsstyrelsen och kanslipersonalen.  

 

16.  Arbetsordning inom förbundets kansli   

Beslöts att fastställa föreslagna rutiner för förbundets kansli.  

 



 

17.  Övriga frågor  

 

Malmö Idrottsakademi 

Dejan Brajic rapporterade från mötet med Malmö Idrottsakademi. Uppdrogs åt Dejan 

Brajic att meddela Malmö Idrottsakademi att förbundet är bered att starta ett samarbete via 

distriktsförbundet. 

 

Distriktsförbund 

Jadranka Plese rapporterade från det pågående arbete med bildande av Nedre Norrlands 

distrikt. Noterades att Västra, Östra, Mellersta, Övre Norrland och Södra distrikten har 

bildats samt att Nedre Norrlands och Sydöstra distrikten kvarstår att bildas. 

 

Förslag om nytt mix 5-manna lag i kumite  

Noterades att förslaget handlar om att införa en ny klass där man blandar tre herrar och två 

damer i ett kumite lag. Beslöts att återremitera frågan till både domar- och tävlingskommittén 

samt att undersöka möjligheten till att få SM status. 

 

18. Kommande styrelsemöte 

FS-7, telefonmöte under juni eller juli månad.  

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

_______________________ 

Javier Escalante 

    

 

 

 

Mötesordförande     Justerare 

     

 

 

_______________________    _______________________ 

Urban Andersson     Jadranka Plese 

     

     

 

 

 

 



 

 
 

 

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 7/2010 
 

 

Datum Lördagen den 14 augusti 2010 

Tid Kl. 09.00 - 11.15 

Plats  Furuliden, Vitsjö 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman  

 och Dejan Brajic. 

 

Anmält förhinder Isabelle Lilja 

 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Dejan Brajic. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 6/2010 lades till handlingarna. 

 

4.  Rapporter 

Noterades Birgittas Lindbloms rapport gällande lanslagets ekonomi och framtida planering. 

 

5. Ekonomi 

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista juni 2010. 

 

6.  Invalshandlingar  

Beslöts att godkänna inval av följande förening: 

Ovansjö Shotokan Karateklubb 

Karate Klubb Elit 

Fudokan Karate Förening 

Västerviks Karateklubb 

 

7.  Ny kumite klass 

Förbundsstyrelsen fick frågan om godkännande av ny kumite klass. Ett blandat 5-manna lag 

där tre killar och två tjejer ingår och med följande matchordning: kille-tjej-kille-tjej-kille. Vid 

oavgjort representeras lagen av var sin tjej (för den sista individuella matchen). Noterades att 

domar- och tävlingskommittén ställer sig positiva till klassen. 

Beslöts att godkänna den nya klassen samt uppdrogs åt kansliet att till RF söka SM status. 

Klassen gäller från och med den 1 januari 2011. 

 

 



 

 

8.  Distriktssamordnare  

Beslöts att hänskjuta frågan om en distriktssamordnare i förbundet till kommande 

distriktsledarkonferens i november 2010. 

 

 

9.  Verksamhetsberättelsen 2010  

Beslöts att trycka 500 exemplar, A-4 eller C5 format och ca10 till 15 sidor. 

Följande deadlines gäller: Material (text och bild) från styrelsen, kansliet och kommittéerna 

senast den31 december. Text i world format och bild i högupplöst jpg. Till tryckeriet senast 

den 31 januari och till medlemmarna senast två veckor innan förbundsstämman. 

Uppdrogs åt Javier Escalante att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag om hur antal sidor 

per kommitté mm. 

 

 

10.  Idrottslyftet och IdrottOnline  

Javier Escalante rapporterade från mötet med RF:s IT avdelning. Noterades att förbundet 

representerades också av Michael Bergman, Jadranka Plese och Bengt Zachrisson. Förbundets 

representanter gjorde en kartläggning över de brister som förekommer vid utnyttjande av 

IdrottOnline Förbund/Förening samt i samband med sökande av LOK-stöd och Idrottslyftet. 

Gruppen kom överens om div. förslag till åtgärd.  

Beslöts att uppmana samtliga klubbar att snarast möjligt gå med i IdrottOnline Förening. 

Beslöts att förlänga tiden för sökande av Idrottslyftet till den 15 september 2010.  

 

 

11.  Bisysslor kanslipersonal  

Beslöts att fastställa föreslagna regler för kanslipersonalens bisysslor. 

 

 

12.  Regler för IT användning 

Beslöts att fastställa föreslagna regler för förbundets IT användning. 

 

 

13.  Förbundets SDF 

Beslöts att anordna en DF konferens den 13-14 november ombord på Viking Line med två 

representanter från varje distrikt samt förbundsstyrelsen och kanslipersonalen. Uppdrogs åt 

kansliet att göra bokningarna samt att tillsammans med förbundsordförande ta fram förslag till 

program. 

 

 

14.  Övriga frågor  

 

PR och representation 

Beslöts att ta fram ett standar med förbundets färger och logo. 

 

Ackreditationer vid EM och VM 

Noterades att det är styrelsen som beslutar över ackrediteringar vid EKF och WKF tävlingar 

och sammankomster. 



 

 

15. Kommande styrelsemöte 

FS-8, lördagen den 24 september i samband med SM i Kristianstad. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

_______________________ 

Javier Escalante 

    

 

 

 

Mötesordförande     Justerare 

     

 

 

_______________________    _______________________ 

Urban Andersson     Dejan Brajic 

     

     

 

 

 

 



 

 
  

 

       

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2010 
 

 

Datum Fredagen den 24 september 2010 

Tid Kl. 19.00 - 21.10 

Plats  Quality Grand Hotel, Kristianstad 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman  

 och Isabelle Lilja. 

 

Anmält förhinder Dejan Brajic 

 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Isabelle Lilja. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7/2010 lades till handlingarna. 

 

4.  Rapporter 

Ordförande Urban Andersson rapporterade från möten gällande framtida sponsorsamarbete. 

Noterades att utbildningskommittén kommer att ha första utbildningstillfallet i förbundets 

regi i början på december i år. 

 

5. Ekonomi 

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista augusti 2010. 

 

6.  Invalshandlingar  

Beslöts att godkänna inval av följande förening: 

Skogås Karate Klubb 

Norrköpings Shotokan Karateklubb Champion 
 

7.  IdrottOnline & idrottslyftet 

Noterades att fler och fler föreningar väljer att gå med i RF:s IdrottOnline samt att 75 

föreningar skickade 143 Idrottslyftansökningar motsvarande 6,7 miljoner kronor. Beslöts att 

börja göra utbetalningar av godkända ansökningar under vecka 39. Vidare beslöts att under 

december påminna våra klubbar i utskick att gå med i IdrottOnline. 

       

 



8. Medlemskap i Swedish Standards Institute    

Beslöts att söka medlemskap i SSI samt att söka bidrag hos Sveriges Standardiseringsrådet. 

Förbundets målsättning är att kunna vara med och påverka framtida standardisering av   

de tävlandes skyddsutrustning. 

 

9. Verksamhetsberättelsen 2010 

Beslöts att godkänna offerten från Hamid Shokatyan för framtagning och tryckning av 

förbundets verksamhetsberättelse 2010. Uppdrogs åt Urban Andersson och Javier Escalante 

att ta fram förslag till disposition samt söka sponsorer för att täcka tryckningskostnaderna. 

      

10. Distriktsledarkonferensen 

Noterades att inbjudan och information för den kommande distriktsledarkonferens den 13-14 

november ombord på Viking Line skickades till samtliga SDF i början av september. 

Styrelsen diskuterade konferensprogrammet. 

     

11. Riksidrottsforum 2010 i Malmö  

Noterades att Riksidrottsforum äger rum samtidigt som förbundets distriktsledarkonferens. 

Förbundet kommer att representeras av Leif Almö, Södra Karateförbundet, under torsdagen 

och fredagen.  

                     

12. Webbpolicy 

Beslöts att i fortsättning ha en granskningsfunktion för samtliga artiklar som publiceras på 

förbundets hemsida. Uppdrogs åt Bengt Zachrisson och Javier Escalante att granska samtliga 

inlägg. 

    

13. Förenklat tävlande 

Uppdrogs åt Västra Karateförbundet att fram till den 31 januari 2011sanktionera tävlingar 

enligt WKF:s regelverk med undantag att kontakt mot Jodan område inte får förekomma. Vid 

tävling ska en legitimerad sjuksköterska eller läkare närvara. Arrangören ska garantera att 

tävlingen genomförs med godtagbar säkerhet för de tävlande. Efter periodens slut ska 

distriktet inkomma med en utvärdering av tävlingsförfarandet. 

    

14. Sport Campus Haninge 

Beslöts att Javier Escalante ska representera förbundet i samband med Sport Campus 

Haninges årsmöte. 

     

15. Avstängning av utövare under Budo Nord Karate Open 2010 

Noterades att en tävlande blev, av tävlingsläkaren, avstängd från tävlingsverksamhet under 

en månad. Önskemål från den tävlandes ledare har inkommit om att låta denne delta på 

kommande SM 2010. Beslöts att rekommendationen från tävlingsläkare ska gälla samt att den 

tävlande inte får ställa upp på kommande SM i Kristianstad. 

    

16. Tävlingsbestämmelser/Arrangörs skyldigheter 

Noterades skrivelsen från Dejan Brajic gällande förändringar i samband med Svenska 

mästerskapet i karate. Beslöts att återremmitra skrivelsen till tävlingskommittén för yttrande.

                      



17.  Övriga frågor  

a. Ansökan om tävlingssanktion 

Beslöts att godkänna Daido Joku Karateklubbs ansökan om sanktion för tävlingen Freestyle 

Combat Open den 23/10-2010 och 12/03-201. Noterades att Kampsportsdelegationen gett 

tillstånd under förutsättningen att förbundet ger sanktion och granskar tävlingen. 

 

18. Kommande styrelsemöte 

FS-9, fredagen den 12 november kl. 18.00 på Scandic Continental i Stockholm. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

___________________ 

Javier Escalante 

    

 

 

 

Mötesordförande     Justerare 

     

 

 

____________________    _____________________ 

Urban Andersson     Isabelle Lilja 

     

     

 

 

 

 



 

 
  

 

       

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 9/2010 
 

 

 

Datum Fredagen den 12 november 2010 

Tid Kl. 18.00 - 21.30 

Plats  Scandic Malmen, Stockholm 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman  

 och Dejan Brajic. 

 

Anmält förhinder Isabelle Lilja 

 

Adjungerade  Birgitta Lindblom (General manager), Evelyn Morales (PR 

kommittén), Robert Tegel (Budo Nord) och Javier Escalante  

 

 

Birgitta Linblom redovisade för landslagets samarbete med RF:s elitidrottscentrum samt 

truppens aktuella situation och framtida satsningar. Vidare presenterade Birgitta det nya 

systemet för distriktsnominering av utövare till landslagsuttagningar. 

 

Robert Tegel tog upp frågan om utövarnas lojalitet gentemot förbundets sponsor. 

 

Evelyn Morales rapporterade från det pågående samarbete med landslaget och massmedia. 

 

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Jadranka Plese. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 8/2010 lades till handlingarna. Noterades att punkten 13 

gällande uppdraget till Västra Karateförbundet kommer ej att genomföras. 

 

4.  Rapporter 

Ordförande Urban Andersson rapporterade från mötet med Budo Nord och det nya 

sponsoravtalet som ska gälla i tre år. 

 

Javier Escalante rapporterade från mötet med SISU och SKF:s utbildningskommitté, 

noterades att ett närmare samarbete med SISU Idrottsutbildarna har inletts. Noterades 

att ett informationsmöte mellan RF och förbundet gällande SDF ekonomi och bidrag ägde 

rum, Michael Bergman och Javier Escalante representerade förbundet. Noterades att Ove 

Viggedal representerar förbundet på kommande Riksidrottsforum i Malmö. Noterades att 

Javier Escalante representerade förbundet på Sport Campus Swedens årsmöte. 



 

 

 

 

5. Ekonomi 

Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista oktober 2010. 

 

6.  Invalshandlingar  

Beslöts att godkänna inval av följande förening: 

Wakajishi Karateklubb 

Kristinehamns Karate Förening 

      

7. SM arrangör 2011 

Noterades att Botkyrka Shukokai Karate sökt sanktion att arrangera SM 2011. Arrangören 

önskar också att flytta tävlingen från september till första helgen i december. Beslöts att 

godkänna sanktionen samt at flytta datumet enligt klubbens önskemål. Vidare beslöts att i 

fortsättningen stället för att betala SM-stöd till arrangören, ska förbundet stå för 

domarkostnaderna.  

      

8. Shikkaku beslut under Heian Cup 

Noterades att en junior utövare från Goju Kai Eskilstuna fick, p.g.a. osportsligt uppträdande, 

ett Shikkaku beslut mot sig. Beslöts att  remittera frågan till domarkommittén. 

    

9. Idrottslyftet 

Michael Bergman rapporterade från det färdiga arbetet med Idrottslyftet.  

   

10. Verksamhetsberättelsen 2010 

Beslöts att godkänna föreslagen tidsangivelse och disposition för tryckning av förbundets 

verksamhetsberättelse.     

  

11. Distriktsledarkonferensen 2010 

Styrelse gick igenom programmet för morgondagens distriktsledarkonferens ombord på 

Viking Lines Isabella. Noterades att samtliga SDF blir representerad med två deltagare var. 

     

12. Övriga frågor      

a. Ordförande förbundsstämman 2011 

Noterades att Erik Åsbrink har tackat ja till att närvara som ordförande på förbundsstämman 

den 19 mars 2011. 

     

b. Brev från Magnus Palmqvist ang. Stockholm Open 

Noterades skrivelsen från arrangören av Stockholm Open. Beslöts att återremittera brevet till 

domarkommittén för yttrande. 

       

d. Skrivelsen från Tamas Weber 

Noterades skrivelsen från Tamas Weber gällande landslagsledningen. Uppdrogs åt kansliet 

att svara densamma enligt föreslagen text. 



       

18. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte  

FS-10, telefonmöte, torsdagen den 16 december, kl. 20.00 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

___________________ 

Javier Escalante 

    

 

 

 

Mötesordförande     Justerare 

     

 

 

____________________    _____________________ 

Urban Andersson     Jadranka Plese 

     

     

 

 

 

 



 

 
     

         Förbundsstyrelse protokoll nr. 10/2010 
 

Datum Torsdagen den 16 december 2010 

Tid Kl. 20.00 - 21.10 

Plats  Telefonmöte 

 

Närvarande  Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Isabelle Lilja 

 och Dejan Brajic (fr.o.m. punkten 10). 

 

Anmält förhinder Michael Bergman 

Adjungerade  Javier Escalante  

 

1.  Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

2.  Justerare 

Till justerare utsågs Jadranka Plese. 

 

3.  Föregående protokoll 

Förbundsstyrelseprotokoll nr. 9/2010 lades till handlingarna.  

 

4.  Rapporter 

Ordförande Urban Andersson meddelade att ett nytt tre årig sponsor och samarbetsavtal 

knutits med Budo Nord. I avtalet ingår bl.a. produktsponsring till landslaget, domarkommitté 

samt till viss del förtroendevalda. Avtalet innehåller även stipendier vid medaljplacering på 

EM och VM. 

 

Noterades att följande tre utbildningar blev mycket uppskattade bland deltagarna.  

a. Bas1 Instruktörsutbildning i Stockholm den 4-5 december (18 deltagare). 

b. Domarkurs för ”Distriktsdomare” i sundsvall den 11 december (16 deltagare). 

c. Instruktörsutbildning för utövare med funktionsnedsättningar, ADHD eller Aspergers 

syndrom i Tumba den 11 december (36 deltagare). 

 

Vidare noterades att landslaget fick 525 000 kronor från RF för 2011års elitstöd.  

 

5.  Invalshandlingar  

Noterades att följande föreningar begärt utträde ur förbundet p.g.a. upphörd verksamhet: 

Kuma Dojo IF 

Södertälje Sanshin Karateklubb 

Göteborgs Karate Kai 

 

6. Sekreterare förbundets Juridiska Nämnd    

Beslöts att utse Javier Escalante till sekreterare i förbundets Judiska Nämnd. Noterades att 

JN:s sekreterare ej har rösträtt.  

 

7. Verksamhetsberättelsen 2010      

Javier Escalante rapporterade från det pågående arbete med verksamhetsberättelsen. 



  

8. Kommittékonferensen 2011      

Beslöts att anordna en kommittékonferens efter stämman 2011med två representanter från 

varje kommitté samt förbundsstyrelsen och kanslipersonalen. Uppdrogs åt kansliet att göra 

bokningarna samt att tillsammans med förbundsordförande ta fram förslag till datum och 

program. 

  

9. Kostnader startavgifter på SM      

Noterades förfrågan från kommande SM arrangören om en höjning av den individuella 

startavgiften från 200 kr till 300 kr. Beslöts att inte höja startavgiften för kommande SM. 

10. Adjungering i styrelsen fram till stämman 2011  

Beslöts att fram till förbundsstämman adjungera Monica Ernekrans till förbundsstyrelsen. 

   

11. Förenklat tävlande     

Noterades behovet av att testa ett nytt tävlingssystem där man följer WKF:s regelverk med 

undantag för att kontakt mot Jodan området inte får förekomma överhuvudtaget. Vid tävling 

ska en legitimerad sjuksköterska eller läkare närvara. Arrangören ska garantera att tävlingen 

genomförs med godtagbar säkerhet för de tävlande.  

 

Uppdrogs åt Övre Norrland och Östra Karateförbundet att fram till den 28 februari 2011 

sanktionera tävlingar enligt WKF:s regelverk med ovanstående undantag. Efter periodens slut 

ska distrikten inkomma med en utvärdering av tävlingsförfarandet. 

  

12. Övriga frågor      

a. WKF:s regelverk och kroppsskyddet 

Beslöts att till domar, landslags- och tävlingskommittéerna skicka WKF:s senaste beslut 

gällande obligatoriskt kroppsskydd för alla tävlande i kumite för yttrande. Kommittéernas 

yttrande ska vara tillhanda styrelsen senast den 12 januari 2011.  

    

13. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte  

FS-1/2 011, lördagen den 15 januari, kl. 10.00 på Scandic Täby. 

FS-2/2011, telefonmöte, onsdagen den 16 februari, kl. 20.00 

FS-3/2011, fredagen den 18 mars kl. 19.00 på Scandic Continental. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

___________________ 

Javier Escalante 

    

 

Mötesordförande     Justerare 

     

 

 

____________________    _____________________ 

Urban Andersson     Jadranka Plese 
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