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Adjungerad 
 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Krister Dackland 
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§ 1  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 2  Fastställande av dagordning 
§ 3  Föregående protokoll FS12/14 
§ 4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 5 Rapporter 
§ 6  Ekonomi, uppföljning 
§ 7  Ekonomi, Lönerevision kansli 
§ 8  Ekonomi, SM 2015 
§ 9  Invalshandlingar 
§ 10  Landslagsledningen 
§ 11  Kyokushin Varumärke 
§ 12  Kommitté, Karate för Alla 
§ 13  Nomineringar till stipendier inför Förbundsstämman 
§ 14  Motioner till Förbundsstämman 
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§ 18  Övriga frågor 
§ 19  Nästa möte 
§ 20  Mötets avslutande 

 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

 
 
§ 2  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes. 

 
 
§ 3 Föregående protokoll FS12/14 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS12/14. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

 
§ 4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga kvarstående frågor att behandla. 
 

 
§ 5  Rapporter 

a) Rapport, lägesrapport årsavgift samt medlemsrapportering 
Sarah Wennerström rapporterade från kansliets arbete med medlemsrapportering och styrelsen  
konstaterar att föreningarna gjort ett gott arbete i anpassning av nya rapportsystemet. Noterades dock 
att det per dags dato är 64 klubbar av 312 som trots påminnelser ännu inte fullgjort sina åtaganden 



avseende rapportering och årsavgift och vars medlemmar därmed tillsvidare är oförsäkrade. Kansliet 
fortsätter därför att söka utomstående föreningar för att assistera dem i frågan. 
 

b) Rapport, kampsportdelegationen 
Sarah Wennerström rapporterade att skadestatistik lämnats intill KD för verksamhetsåret 2014. 20 
tävlingar har ägt rum under året med 4 rapporterade huvudskador varav två föranledde avstängningar 
pga av skada.  
 
Vidare gavs en lägesrapport över den pågående processen gällande förnyat kampsportstillstånd i 
samband med införande av nya WKF-regler, varpå konstateras att de nya reglerna kan vid utfärdat 
tillstånd börja gälla i Sverige tidigast per den 1:a april 2015.  
 
  c) Rapport från studie/Utvärdering av tävlingssystem 
Krister Dackland föredrog en den studie av systemet Sportdata som gjorts i förbundets regi, varpå 
styrelsen konstaterar att systemet uppfyller de önskade uppsatta kraven. Uppdrogs till Krister Dack-
land att fortsätta dialogen med systemoperatören.  
 
  d) Rapport, Idrottslyftet 
Jadranka Plese rapporterade från arbetet med Idrottslyftet.  
 

 

§ 6  Ekonomi, ekonomi uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 141130 och konstaterar att 2014 års verksamhet så 
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 

 
 
§ 7 Ekonomi, Lönerevision kansli 
Michael Bergman föredrog förslag till kansliets lönerevision baserat på det nya kollektivavtalet för pe-
rioden 141101–161031. Styrelsen beslutade att lönerna skall revideras enligt avtalet, avrundat uppåt 
till närmsta hundratal. Ändringen skall gälla retroaktivt från 141101 och ny lönerevision enligt samma 
avtal skall genomföras från 151101. 

 
 
§ 8 Ekonomi, SM 2015 
 Urban Andersson föredrog äskandet för ökat anslag till SM 2015. Uppdrogs till Michael Bergman att 
diskutera ärendet med arrangören för bästa lösning. 

  
 
§ 9 Invalshandlingar 
 
Följande klubbar har begärt inträde: 

 
Gojukai Minami karateklubb  Stockholm 
Goju-Ryu karateklubb Höganäs   Skåne 
Kopparbergs Shotokan Karateklubb  Mellersta 
Lund Goju Ryu karateklubb  Skåne 

 
Följande klubbar har begärt utträde: 
 
Kanku Shindo klubb Göteborg Västra 
Föreningen Kadanik Sport karate Skåne 
Wado Dojo Kampsportförening Åmål Västra 

 
 
§ 10 Landslagsledningen 
Urban Andersson föredrog situationen med landslagsledningens arbetsbelastning och fördelning.  
Styrelsen beslöt att diskutera med landslagsledningen kring en plan och med omedelbar verkan söka 
en extra resurs. Uppdrogs till Michael Bergman, Krister Dackland och kansliet att påbörja arbetet. 
 
 



§ 11 Kyokushin Varumärke 
Michael Bergman föredrog ärendet rörande den rättstvist som råder kring användarrättigheter av  
Kyokushins kalligrafi där föreningar tillhörande Svenska Karateförbundet är förhindrade enligt åbero-
pande av varumärkesskydd att fritt använda den kalligrafi som grafiskt representerar stilen Kyokushin.  
Styrelsen beslöt att på bästa sätt bistå målsäganden med kostnader för rättshjälp så som den ryms 
inom förbundets försäkring samt förberedande administrativt arbete. Förhandlingar kommer ske den 
9:e februari i Örebro tingsrätt. 

 
 
§ 12 Kommitté, Karate för Alla 
Den nye medlemmen Kenneth Guldhjelm presenterades och hälsas välkommen av styrelsen. Styrel-
sen noterar också att ordförandeskapet går över till Gunilla Jodry och önskar henne lycka till med 
uppdraget. 

 
 
§ 13 Nomineringar till Förbundsstämman 
 a) Årets Ungdom 
 b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation 
 c) Nomineringar till Årets Idrottsförening 
Urban Andersson föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c).   
Styrelsen utsåg lämpliga mottagare per kategori att kungöras på förbundsstämman 2015. 

 
 
§ 14 Motioner till Förbundsstämman 
 a) Motion från Lunds Karateklubb 
Styrelsen diskuterade motionen. Uppdrogs till Michael Bergman att formulera ett svar till motionen. 
 
 b) Motion från Botkyrka Shukokai 
Styrelsen diskuterade motionen. Uppdrogs till Urban Andersson att formulera ett svar till motionen. 
 

 
§ 15 Preliminära Röstlängden 
Styrelsen granskade den preliminära röstlängden. Uppdrogs till kansliet att publicera den på hemsidan 
för påseende av organisationen, anmärkning på röstlängden ska vara kansliet tillhanda senast den 4 
februari. 
 

 
§ 16 Styrelsens Verksamhetsplan  
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen inför 2015 att presenteras på förbundsstämman 2015.  

 
 
§ 17 Propositioner 
Urban Andersson föredrog förslag till proposition rörande Kapitel 9 i stadgarna gällande Juridiska 
nämndens mandat. Uppdrogs till Urban Andersson att sammanställa propositionen att presenteras på 
förbundsstämman 2015.  

 
 
§ 18 Övriga frågor 

- RF Remissvar  
Urban Andersson föredrog de inkomna remisserna från RF. Uppdrogs till kansliet att svara RF. 
 
 

- Inkommet förslag landskamp 
Urban Andersson föredrog förslaget som inkommit om anordnandet av landskamp.  
Uppdrogs till kansliet att be förslagsställaren komplettera med plan och budget för arrangemanget 
 
 

- NM 
Styrelsen diskuterade representation på NM. Beslutades att styrelsen ska närvara vid NM med  
anledning av möte med WKF´s president Antonio Espinos.  



 
- Förbundsdialog 

Styrelsen diskuterade innehåll till Förbundsdialogen i samband med Förbundsstämman. 
 

- Tävlingsbestämmelser 
Styrelsen beslöt att godkänna den reviderade versionen av tävlingsbestämmelser som bilaga till 
Kampsportsdelegationen. 

 

 
§ 19 Nästa möte 
FS02/15 äger rum som telefonmöte torsdagen den 12/2 kl 18:00. 

 
 
§ 20 Mötets avslutande 
 Urban Andersson avslutade mötet och tackade för ett bra möte. 

 
 

 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
 

Justerare 

Michael Bergman 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 02/15 
fört vid styrelsemöte 2015-02-12, Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
Adjungerad 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Krister Dackland 
Sarah Wennerström 

Ej närvarande Monica Ernekrans 
 

 
§ 21  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 22  Fastställande av dagordning 
§ 23  Föregående protokoll FS01/15 
§ 24  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 25 Rapporter 
§ 26  Ekonomi, uppföljning 
§ 27  Ekonomi, budget 2015 
§ 28  Invalshandlingar 
§ 29 Remissvar differentierad domartaxa 
§ 30  Utbildningskommittén, förslag på utbildningsstege 
§ 31  Domarkommittén 
§ 32 Landslagskommittén 
§ 33  Namnändring, Sydöstra distriktet 
§ 34  Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 2015 
§ 35 Förbundsstämman, fastställande av röstlängd 
§   36   Direktiv RIG 
§ 37 Förbundsstämman, styrelsens svar på motioner   
§ 38 Förbundsstämman, propositioner 
§ 39  Skyddsutrustning 
§ 40  Övriga frågor 
§ 41  Nästa möte 
§ 42  Mötets avslutande 
 
 
§ 21  Mötets öppnande 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jadranka Plese. 
 
§ 22  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes. 
 
§ 23 Föregående protokoll FS01/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 24 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga kvarstående frågor att behandla. 
 
§   25   Rapporter 
a) Javier Escalante rapporterade från Junior-EM och Sveriges positiva närvaro. Styrelsen gratulerar  
Madeleine Lindström som tog guld i klassen Kadett kumite + 54 kg, och Ludwig Ingemansson till brons 
i Junior kumite -76kg  
 
b) Michael Bergman rapporterade från processen kring Kyokushins varumärke och meddelade att 
datum för nya förhandlingar har satt till den 26 mars.  
 
c) Sarah Wennerström rapporterade från uttagningen på Karategymnasiet och konstaterar att det 
genomgående var hög kvalitet på årets sökanden. Av 8 sökanden antogs 5. Styrelsen hälsar dem 
välkomna och önskar dem lycka till.  
 
 



 

§ 26  Ekonomi, ekonomi uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för bokslutet 2014 och konstaterar att det representerar god verksamhet 
under året. Förbundet kan konstateras ha god ekonomi. Vi har har också ökat antal medlemmar till 
18 849 (jmf 2013: 18 240) 
 
§ 27 Ekonomi, budget 2015 
Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2015. Utfall, äskanden och kända behov ligger till 
grund för förslaget. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget för framställan på årsmötet. 
 
§ 28 Invalshandlingar 
Föredragande Sarah Wennerström. 
 
Följande klubbar har begärt inträde: 
Gårda Budoklubb-Wadoryu karate 
Föreningen Ale Kuniba Kai 
Universal Karate Förening 
 
Följande klubbar har beviljats utträde: 
Bergshamra Kampkonst Akademi IF 
Wisby Kampkonst Akademi IF 
 
 
§ 29 Remissvar differentierad domartaxa 
Frågan bordlades till FS05.  
 
§ 30 Utbildningskommittén, förslag till utbildningsstege 
Jadranka Plese föredrog utbildningskommitténs förslag till utbildningsstege, vilken kombinerar SISU´s 
ledarutbildningar med förbundets utbildningar. Styrelsen beslöts att godkänna förslaget till förbunds-
specifik utbildning. 
 
§ 31 Domarkommittén 
Urban Andersson meddelade att Jane Schörling avgår som ordförande per förbundsstämman  
den 7 mars. Styrelsen beslöt att se över tillsättningen i domarkommittén.  
 
§ 32 Landslagskommittén 
Michael Bergman föredrog processen kring att omfördela resurser i landslagsledningen. Beslöts att 
uppdra till densamme att anordna ett konkluderande möte med landslagsledningen inom kort.   
 
§ 33 Namnändring, Sydöstra distriktet 
Urban Andersson föredrog inkommet förslag att byta namn på Sydöstra distriktet till Östra distriktet. 
Styrelsen beslöt att presentera förslaget som en proposition på Förbundsstämman. 
 
 
§ 34 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 2015 
Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2015. Styrelsen beslöt att godkänna 
verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman. 
 
 
§ 35 Förbundsstämman, fastställande av röstlängd 
Styrelsen fastslog röstlängden inför förbundsstämman. 
 
 
§   36  Direktiv RIG 
Urban Andersson föredrog förslaget på direktiv för RIG-elevers tävlingstillhörighet. Styrelsen beslöt att 
godkänna förslaget på direktiv och uppdrog till kansliet att förmedla detta till ansvariga för RIG Karate-
gymnasiet. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 37 Förbundsstämman, styrelsens svar på motioner  
 a) Svar – motion 1   
Michael Bergman föredrog styrelsens svar på motion 1. Beslöts att godkänna svaret för framställan på 
förbundsstämman. 
 
 b) Svar – motion 2   
Urban Andersson föredrog styrelsens svar på motion 2. Beslöts att godkänna svaret för framställan på 
förbundsstämman. 
 
 
§ 38 Förbundsstämman, propositioner 
Urban Andersson föredrog samtliga tre propositioner rörande stadgeändringar till Förbundsstämman. 
Styrelsen beslöt godkänna propositionerna för framställan på förbundsstämman. 
 
 
§ 39 Skyddsutrustning 
Frågan bordlades till FS03. 
 
 
§ 40 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
  
 
§ 41 Nästa möte 
FS03/15 äger rum fredagen den 6 mars kl 15.00 på förbundskansliet, Johanneshov.  
 
 
§ 42 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade för ett bra möte.  
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
 
Jadranka Plese 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 

 
 

 PROTOKOLL FS 03/15 
fört vid styrelsemöte 2015-03-06, Förbundskansliet, 
Stockholm 
 
Närvarande  
 
 
 
 
Adjungerad 
Adjungerad 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Krister Dackland 
Sarah Wennerström 
Lillemor Mossberg 

Ej närvarande Monica Ernekrans 
 

 
 
§ 43  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 44  Fastställande av dagordning 
§ 45  Föregående protokoll FS02/15 
§ 46  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 47 Rapporter 
§ 48 Ekonomi, uppföljning 
§ 49  Invalshandlingar 
§   50   Distriktsregelverk Shobu Ippon 
§ 51  Förbundsstämman/Förbundsdialogen 
§ 52 Skyddsutrustning 
§ 53  Övriga frågor 
§ 54  Nästa möte 
§ 55 Mötets avslutande 

 
 
§ 43  Mötets öppnande 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Javier Escalante. 

 
 
§ 44  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes. 

 
 
§ 45 Föregående protokoll FS02/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 

 
§ 46 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga kvarstående frågor att behandla. 
 

 
§ 47  Rapporter 

a) Javier Escalante och Sarah Wennerström rapporterade kring incidenter på Ishöj Karate Cup 
och styrelsen diskuterade händelserna. 
 

 
§ 48 Ekonomi, uppföljning 
Frågan bordlades. 
 
 



§ 49 Invalshandlingar 
Sarah Wennerström informerade förbundsstyrelsen om inval och utträden. 
 
Följande klubbar har begärt inträde: 
Stockholms Idrottsförening Midia 
Hagfors Chowa karate klubb 
 
Följande klubbar har begärt utträde: 
Markaryds Karateklubb 

 
 
§  50   Distriktsregelverk Shobu Ippon 
Urban Andersson föredrog förslaget på Distriktsregelverk för Shobu Ippon. Styrelsen beslöt godkänna 
det inkomna förslaget. 

 
 
§ 51 Förbundsstämman/Förbundsdialogen 
Styrelsen diskuterade förbundsstämman och dess innehåll. 
 
 
§ 52 Skyddsutrustning 
Urban Andersson föredrog frågan om breddning av utbudet av godkända skydd. Beslöts att tillsätta en 
arbetsgrupp för kontroll, rutiner och besiktning.  

 
 
§ 53 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
 
§ 54 Nästa möte 
Konstituerande. 

 
 
§ 55 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 

Justerare 

Javier Escalante 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 04/15 
fört vid konstituerande styrelsemöte 2015-03-07 
Quality Hotel Globe, Stockholm 
 
Närvarande  
 
 
 
 
Adjungerad 
Ej närvarande 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
Sarah Wennerström 
Javier Escalante 
 

  
 
 
§ 56  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 57  Fastställande av dagordning 
§ 58  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
§ 59  Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro 
§ 60 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser 
§ 61  Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt 
§ 62  Ny ledamot till Förbundsstyrelsen 
§ 63 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2015 
§   64 Representation Riksidrottsmötet 2015 
§ 65 Övriga frågor 
§ 66  Nästa möte 
§ 67  Mötets avslutande 
 
§ 56  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman 
 
§ 57  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 58  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet. 
 
§ 59  Svenska Karateförbundet, firmateckning bank och plusgiro 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar förbundets bank, bankgiro och plusgiro. 
 
§ 60  Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Sarah Wennerström och Lillemor Mossberg var för sig  
tecknar övriga värdeförsändelser. 
 
§ 61  Svenska Karateförbundet, ekonomihantering, attesträtt 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets 
ekonomihantering. 
 
§ 62 Ny ledamot till förbundsstyrelsen 
Urban Andersson hälsade Bo Frejdh välkommen som ny ledamot till förbundsstyrelsen 
 
§ 63 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2015 
Beslöts att Sarah Wennerström representerar förbundet vid SOK:s årsmöte. 
 
§ 64  Representation Riksidrottsmötet 2015 
Beslöts att hela förbundsledningen närvarar vid Riksidrottsmötet i Helsingborg 29-31 maj 
 
§ 65 Övriga frågor 
Inga övriga frågor  



§ 66 Nästa möte 
Datum bestäms senare. 
 
 
§ 67 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
Michael Bergman 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 05/15 
fört vid styrelsemöte 2015-04-28 
Telefonmöte 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
Javier Escalante 
Sarah Wennerström 
 

  
 
 
§ 68  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 69  Fastställande av dagordning 
§ 70  Föregående Protokoll FS03/15 och FS04/15 
§ 71  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 72 Rapporter 
§ 73  Ekonomi, ekonomi och uppföljning 
§ 74  Medlemskap föreningar 
§ 75 Juridiska nämnden, direktiv juridiska nämnden 
§   76 Landslagskommittén, landslagspolicy 
§ 77 Tävlingsbestämmelser 
§ 78  Förbundskonferens 2015 
§ 79  Ansvarsområden förbundsstyrelsen 
§ 80  Övriga frågor 
§ 81  Nästa möte 
§ 82  Mötets avslutande 
 
 
§ 68  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Bo Frejdh. 
 
 
§ 69  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 70  Föregående Protokoll FS03/15 och FS04/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03 och FS04/15. Protokollen godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
 
§ 71  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Kvarstående är §52 FS03/15. Uppdrogs till Urban Andersson och kansliet att fortsätta arbetet i frågan. 
 
 
§ 72  Rapporter 
 
a) Kyokushin varumärkestvist  
Michael Bergman rapporterade från den juridiska processen kring Kyokushins varumärke och det 
aktuella läget.  
 
b) Representation mästerskap 
Urban Andersson rapporterade från: 
 
Nordiska Mästerskapen där WKF/EKF´s ordförande Antonio Espinos var gäst. Under NM ägde möte 
rum med Nordiska Karateförbundet, Islands Idrottsförbund och Isländska Olympiska kommittén där 
Urban Andersson, Sarah Wennerström och Javier Escalante deltog samt möten med Antonio Espinos. 
 



Europeiska Mästerskapen, där urban Andersson och Sarah Wennerström närvarade vid EKF-
kongressen samt deltog i enskilda möten med olika landsrepresentanter för erfarenhetsutbyte. 
 
Svenska Mästerskapen. Styrelsen framför ett tack till arrangören för väl genomförd tävling.  
Enskilda möten ägde rum med föreningsrepresentanter och kommittéer. 
 
c) Besök RF & SISU 
Sarah Wennerström rapporterade från utvecklingsmöte med RF och SISU som ägde rum på förbun-
dets kansli och där även Michael Bergman närvarade. Mötet konstaterade att förbundets status är god 
och att organisationen och våra föreningar väl följer de riktlinjer som finns om sund verksamhet. 
 
d) Marknadsaktiviteter 
Sarah Wennerström föredrog vårens marknadsaktiviteter. Konstaterades att tre annonskampanjer för 
varumärke och rekrytering bedrivits under våren, med gott utfall, varav två ännu är aktiva. Samt att 
våra sociala kanaler växer med större kontaktytor och ökad dialog som följd. I övrigt har ca 75 st 
dagspressartiklar genererats där förbundet har kännedom till dags dato. Kontakt har också etablerats 
med RF Riksidrottsmuseum för eventuell samverkan kring exponering av karate. En förslagslåda har 
öppnats på webben. 
  
 
§ 73  Ekonomi, Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150331 och konstaterar att 2015 års verksamhet så  
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 
 
 
§ 74  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström redovisade status kring medlemskap. 
 
Följande föreningar beviljas inträde:  
 
Kachi karateklubb - Wadokai 
Sandhults Sportklubb 
Gävle Strand Kyokushinkarate IF 
Lagunda allmänna idrottsklubb 
 
Följande föreningar har begärt utträde: 
 
Gothia Kampsport klubb 
Stockholms Studenters IF 
Sandhults Karateklubb  
 
 
§ 75 Juridiska nämnden 
Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv för Juridiska Nämnden. Beslöts att godkänna  
förslaget.  
 
 
§ 76 Landslagskommittén, landslagspolicy och direktiv 
Urban Andersson föredrog förslag på ny Landslagspolicy och reviderat direktiv till  
Landslagsledningen. Beslöts att godkänna båda förslagen. 
 
 
§ 77  Tävlingsbestämmelser 
Urban Andersson föredrog förslag på revidering i Tävlingsbestämmelserna.  
Beslöts att godkänna förslaget. 
 
 
§ 78 Förbundskonferens 2015 
Sarah Wennerström föredrog förslag om planeringen av Förbundskonferens 2015. Uppdrogs till 
kansliet att gå vidare i planeringen att anordna en konferens i oktober-november. 
 
 
 



 
§ 79 Ansvarsområden Förbundsstyrelsen 
Urban Andersson föredrog förslag rörande omfördelning av ansvarsområden i styrelsen. Följande 
fördelning beslöts: 
 
Urban Andersson  
Shobu Ippon kommittén, Landslagskommittén, Valberedningen, Juridiska nämnden  
 
Michael Bergman  
Kyokushinkommittén, Landslagskommittén, Budokommittén  
 
Javier Escalante  
Domarkommittén  
 
Krister Dackland  
Tävlingskommittén  
 
Jadranka Plese  
Medicinska kommittén, Karate för Alla, Idrottslyftsansvarig  
 
Bo Frejdh  
Utbildningskommittén, RIG, Distriktssamordning 
 
 
§ 80 Övriga frågor 
 
Urban Andersson föredrog ärende rörande Östra distriktet. Konstaterades att Bo-Teddy  
Olsson har tillträtt som tf ordförande och hälsas välkommen av förbundsstyrelsen. Beslöts att  
godkänna Östras äskande om stöd för omstart av verksamhet och uppdrogs till Bo Frejdh att  
vara styrelsens kontakt i frågan.  
 
Jadranka Plese lyfte frågan om Utbildningsmodulen IdrottOnline. Uppdrogs till Bo Frejdh att arbeta  
vidare i ämnet. 
 
 
§ 81 Nästa möte 
FS06/15. Telefonmöte. Tisdag 2 juni kl 18. 
 
 
§ 82 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
Justerare 

Bo Frejdh 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 06/15 
fört vid styrelsemöte 2015-06-02 
Telefonmöte 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
Javier Escalante 
Sarah Wennerström 
 

  
 
 
§ 83  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 84  Fastställande av dagordning 
§ 85  Föregående Protokoll FS05/15 
§ 86  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 87 Rapporter 
§ 88  Ekonomi, ekonomi och uppföljning 
§ 89  Medlemskap föreningar 
§ 90 Direktiv Landslagskommittén 
§   91 Landslagets organisation 
§ 92 Domartaxa 
§ 93  Coachning, förtroendevaldas roll på tävling 
§ 94  Internationella evenemang 
§ 95  Övriga frågor 
§ 96 Nästa möte 
§ 97  Mötets avslutande 
 
 
§ 83  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jadranka Plese. 
 
 
§ 84  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 85  Föregående Protokoll FS05/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 86  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga ärenden kvarstår. 
 
 
§ 87  Rapporter 
 
a) Rapport, Sarah Wennerström 
1. RF kontrollbesök på RIG 
2. SOK 

 
1. Rapport från RF:s kontrollbesök på RIG Karategymnasiet den 27 maj.  
Besöket bedöms att ha gå bra med god medverkan från elever och personal. Rapporten från RF  
väntas komma inom kort. 
 
2. Rapport från möte med Sv Olympiska Kommittén, där Sarah Wennerström tillsammans med Ramon 
Malavé deltog i förberedande arbete inför Europeiska Spelen i Baku. Karate deltar som enda icke 
olympiska idrott i svenska truppen och har fått god uppmärksamhet i sammanhanget.  
 



  
 
b) Rapport; Michael Bergman 
1. Kyokushin Varumärkestvist 
2. Möte landslagsledningen 
 
1. Rapport från det juridiska ärendet rörande varumärkestvist för Kyokushins kalligrafi. SKF har lämnat 
in sitt slutliga yttrande och avvaktar svar från motparten. 
 
2. Michael Bergman representerade styrelsen i möte med landslagsledningen i samband med  
Elitlägret på Karategymnasiet i Haninge. 
 
c) Rapport; Bo Frejdh 
1. Utbildning 
2. Arbetsdag Stockholm 
 
1. Rapport från dialog med SISU och Utbildningskommittén. Bo Frejdh föredrog också planeringen 
kring framtagande av utbildning i Karatefys och för samarbete med SISU. 
 
2. Rapport från besök i Stockholm där Bo Frejdh deltog i arbetsdag med kansliet, besökte  
RIG Karategymnasiet och hade möte med Utbildningskommitténs ordförande. 
 
d) Rapport; Urban Andersson 
 
Urban Andersson rapporterade från Riksidrottsmötet, RIM, i Helsingborg. Förbundsledningen  
representerades av densamme, Jadranka Plese, Bo Frejdh, GS Sarah Wennerström samt Lillemor 
Mossberg som ersättare. Styrelsen noterade också att Lennart Larsson från Karlstad Karateförening, 
mottog RF:s högsta förtjänsttecken för sitt engagemang inom idrotten. Styrelsen gratulerar. 
 
 
§ 88  Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150430 och konstaterar att 2015 års verksamhet så 
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 
 
 
§ 89  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. 
 
Följande klubbar beviljas inträde: 
 

• Vallentuna Kyokushin karate IF 
 
Följande klubbar utesluts från förbundet då de inte fullgjort sin förpliktelser enligt stadgarna: 
 

• Angereds karateklubb 
• Göteborgs Shotokan karateklubb 
• Knivsta Kampkonst Akademi IF 
• Sonkei karateklubb 
• Vikens Shukokai karateklubb 

 
§ 90 Direktiv Landslagskommittén 
Michael Bergman föredrog förslag på nya direktiv för landslagsledningen. Styrelsen beslöt  
att godkänna förslaget. 
 
 
§ 91 Landslagets organisation 
Michael Bergman föredrog förslaget på den nya modellen för landslagets organisation. Styrelsen  
beslöt att godkänna strukturen. 
 
 
 
 
 



§ 92  Domartaxa 
Urban Andersson föredrog ärendet kring differentierad domartaxa. Styrelsen beslöt att återremittera 
förslaget till DK med en önskan om förtydligande och förenkling i syfte att minimera administrationen 
för tävlingsarrangörer samt mot bakgrund av den nya utbildningsplattformen. 
 
 
§ 93 Coachning, förtroendevaldas roll på tävling 
Michael Bergman lyfte frågan om möjligheten att coacha på tävling i egenskap av förtroendevald.  
Styrelsen beslöt att skicka frågan på remiss till distrikt och kommittéer. Uppdrogs till Michael Bergman 
att sammanställa och kansliet att skicka ut remissen.  
 
 
§ 94 Internationella evenemang 
Michael Bergman la fram förslaget att SKF ska representeras på RF-konferensen Mötesplats  
idrott och destination i oktober, ett kunskapsforum för processer kring arrangerandet av  
internationella evenemang. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och skicka representanter  
på evenemanget. 
 
 
§ 95 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 96 Nästa möte 
En styrelsekonferens planeras efter sommaren. Uppdras till kansliet att planera datum.  
 
 
§ 97 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
Justerare 

Jadranka Plese 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 07/15 
fört vid styrelsemöte 2015-09-05, Vittsjö 
 

Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
Javier Escalante 
 
Sarah Wennerström 
 

§ 98  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 99  Fastställande av dagordning 
§ 100  Föregående Protokoll FS06/15 
§ 101  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 102 Rapporter 
§ 103  Ekonomi, ekonomi och uppföljning 
§ 104  Medlemskap föreningar 
§ 105 Visionsdokument 
§  106 Jämställdhets & Integrationspolicy 
§ 107 Lagmix Kata 
§ 108  Sportdata 
§ 109  Ekonomisk stöttning till distrikt för arrangerande av DM 
§ 110  Coachning av barn 
§ 111 RIG Karategymnasiet 
§ 112  Övriga frågor  
§ 113  Nästa möte 
§ 114  Mötets avslutande 
 
§ 98  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Krister Dackland. 
 
§ 99  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 100  Föregående Protokoll FS06/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/15. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 101  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga kvarstående punkter att behandla. 
 
§ 102  Rapporter 
 

a) Rapport, Urban Andersson 
1. WKF Global Study 
2. Möte med BudoNord 



 
1. Urban Andersson rapporterade om Sveriges deltagande i WKF´s Global Study, vilken avser 
att undersöka karatens organisation hos olika länder inom och utanför WKF.  
  
2. Urban Andersson rapporterade från mötet med BudoNord där även GS Sarah Wenner-
ström deltog. Under mötet diskuterades samarbete och utveckling av produkter och av-
stämning av avtal. 
 
b) Rapport, Bo Frejdh 
Bo Frejdh rapporterade från samarbetet med SISU där en satsning görs för att förenkla  
kontaktytorna för distrikten samt öka förståelse för karate. 
 
d) Rapport, Michael Bergman 
Michael Bergman rapporterade från den juridiska processen kring rättigheter till Kyokushins  
varumärke. 
 
e) Rapport, Sarah Wennerström  
1. Elitläger  
2. Marknadsaktiviteter 
 
1. Sarah Wennerström rapporterade från Elitläger 3 på Bosön, där hon gästade   
tillsammans med Michael Bergman. Bl.a närvarade man vid mötet mellan distriktstränarna 
och landslagsledningen. Styrelsen noterar att det finns ett imponerande engagemang inom 
landslagsaktiviteterna samt ger en eloge till närvarande distriktstränare. 

 
2.Sarah Wennerström rapporterade från pågående marknadsaktiviteter. Under  
september månad bekostar förbundet centralt bl.a en digital annonskampanj med syfte att 
hjälpa föreningarna i nyrekrytering. 
 
§ 103  Ekonomi, Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150731 och konstaterar att 2015 års verk-
samhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 
 
§ 104  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog föreningsärenden. 
 
Följande föreningar har beviljats inträde 
Varbergs Goju-Ryu Karate-Do Förening 

 

Karateklubb Temple Zen Kama Do   
 
Följande föreningar har begärt utträde 
Karateklubb Shin Gi Tai Dojo 
 
Återinträde 
Styrelsen noterar att Vikens Shukokai har beviljats återinträde efter uteslutning. 
 
 
 
 
 



§ 105 Visionsdokument 
Urban Andersson föredrog arbetet med visionsdokumentet som styrelsen arbetat med  
under styrelsekonferensen 4-5 september. Styrelsen beslöt att fastslå det dokument som 
tagits fram. 
 
§ 106 Jämställdhets & Integrationspolicy 
Urban Andersson föredrog arbetet med policyn för jämställdhet och integration som styrel-
sen arbetat med under styrelsekonferensen 4-6 september. Styrelsen beslöt att fastslå det 
dokument som tagits fram. 
 
§ 107  Förslag Lagmix i Kata 
Urban Andersson föredrog förslaget från Tekniska kommittén om nya klasser för Lagmix i 
Kata. Beslöts att skicka förslaget på remiss till Domarkommittén och Distriktsförbunden. 
 
§ 108 Sportdata 
Krister Dackland föredrog förslag om licensavtal med Sportdata. Beslöts att förbundet ska  
tillhandahålla kostnadsfri licens till mästerskapsarrangörer. Uppdrogs till Krister Dackland  
att undersöka möjligheten till fördelaktiga avtal för övriga arrangörer samt att ta fram  
manualer, installationsguide och användarhandledning för systemet. 
 
§ 109 Ekonomisk stöttning till distrikt för arrangerande av DM 
Styrelsen diskuterade ekonomisk stöttning till distrikten för genomförande av DM där stödet 
ska gå till IT/teknik. Uppdrogs till Michael Bergman att se över en modell för detta. 
 
§ 110 Coachning av barn  
Styrelsen diskuterade förslaget om att införa coachning för barn. Beslöts att remittera  
frågan till Tekniska kommittén, Domarkommittén samt distrikten. Uppdrogs till  
Sarah Wennerström att formulera remissunderlaget. 
 
§ 111 RIG karategymnasiet 
Sarah Wennerström föredrog ärendet om att processen för ny dimensioneringsperiod för  
RIG Karategymnasiet har initierats från RF. Förbundet är mycket nöjda med nuvarande  
utveckling av verksamheten och har en positiv inställning till att den ska fortsätta. Beslöts 
därför att uppdra till Sarah Wennerström att vidare hantera ansökningsprocessen för nästa  
dimensioneringsperiod tillsammans med Haninge kommun och Fredrika Bremergymnasiet. 
 
§ 112 Övriga frågor 
Inga övriga frågor att behandla. 
 
§ 113  Nästa möte 
Nästa möte blir telefonmöte. Datum fastställs senare. 
 
§ 114  Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
  

 
 
 



 

 

Vid protokollet 

 
 
 
 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
Justerare 

Krister Dackland 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 08/15 
fört vid styrelsemöte 2015-10-23 
Långholmens hotell & konferens, Stockholm 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 

 
Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
 
Sarah Wennerström 
 

Anmält förhinder Javier Escalante 
 
 
§ 115  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 116  Fastställande av dagordning 
§ 117  Föregående Protokoll FS07/15 
§ 118  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 119 Rapporter 
§ 120  Ekonomi och uppföljning 
§ 121  Medlemskap föreningar 
§ 122 Förslag angående tillägg i barnregler 
§   123 Domarkommittén, förslag angående arvoden 
§ 124 Coachning av barn samt coachregler 
§ 125  Lagmix Kata 
§ 126  Förbundskonferens 24-25 oktober 
§ 127 Kandidatur OS 2020 
§ 128  Stipendium ETU 
§ 129 Övriga frågor 
§ 130  Nästa möte 
§ 131  Mötets avslutande 
 
 
§ 115  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman. 
 
§ 116  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 117 Föregående Protokoll FS07/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 118  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden.  
Beslöts att uppdrag rörande kvarstående punkt FS 06 § 93 förläggs till kansliet. 
 
§ 119  Rapporter 
 
1. Bo Frejdh 
a) rapporterade att karateläger kommer äga rum 28/11 där Maria Gidlund från SISU deltar och syfte 
är att skapa mer förståelse hos SISU för Karate. 
 
b) rapporterade att intresset för att starta ett NIU finns i Umeå.  
 
 
2. Michael Bergman  
a) rapporterade kring den juridiska processen kring användande av Kyokushin kalligrafi och  
att förbundets insats i målet tillsvidare är avslutad. 
 
b) rapporterade att Svenska Kyokushinförbundet har tagit kontakt för ett samarbete kring  
SM i Kyokushin. Frågan lämnas fortsatt öppen tillsvidare, motparten har att återkomma. 



 
c) rapporterade från konferensen Idrott & Destination i Göteborg där han deltog med  
Sarah Wennerström för kompetensutveckling kring arrangerandet av internationella evenemang. 
 
3. Krister Dackland 
a) rapporterade kring en förfrågan med intresse att anordna flerdagarsläger med inbjudna  
internationella gäster. Konstateras att frågan lämnas öppen till ett konkret förslag och  
kostnadsberäkning inkommit. 
 
4. Jadranka Plese 
a) rapporterade kring Idrottslyftet. Förbundet har fått en fortsatt ökning i ekonomiska medel och  
kommer fortsätta fördelning enligt tidigare modell. 
 
5. Urban Andersson 
a) rapporterade från SM i Shobu Ippon. Konstaterar att tävlingen var mycket bra arrangerad och att 
konstruktiva samtal fördes i samband med helgen. 
 
b) rapporterade att processen kring homologiseringen av skydd är fastställd och kungjord. 
 
§ 120  Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 150931 och konstaterar att 2015 års verksamhet så 
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 
 
§ 121  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström rapporterade rörande arbetet med medlemsrapportering. En rundringning har 
gjorts till medlemsföreningar för att stämma av hur verksamheten mår och erbjuda assistans efter 
behov. Konstateras att feedbacken har varit positiv. 
 
§ 122 Förslag ang tillägg i barnregler 
Urban Andersson föredrog de förslag till ändringar i barnregeltillägget som inkommit.  
Styrelsen beslöt att godkänna följande punkter: 
 
- återkval kan ske, valfritt för arrangören, dock ska det framgå i inbjudan  
 
-  två tävlande tillåts att gå upp samtidigt på tatami i Kata enligt förslag, då framgångsrika tester har 
gjorts. Valfritt för arrangören, dock ska det framgå i inbjudan. 
 
- TK´s förslag ang lånebälten på tävling, dvs tillåtelse för arrangören att märka upp  
lånebälten och att dessa undantas ordinarie regler kring utrustning  
 
Uppdrogs till kansliet att omformulera barnregeltillägget enligt ovan i samråd med TK och DK. 
 
§ 123 Domarkommittén, förslag angående arvoden 
Styrelsen beslöt att godkänna DK´s förslag på att från och med 1/1 2016 införa differentierade  
domararvoden enligt följande: 
 
Chefsdomare    1500 kr  (per tävlingsdag) 
Mattchef            1200 kr  (per tävlingsdag) 
Domare                                  1000 kr  (per tävlingsdag) 
 
JC domare samt domare  
med endast 1 licens              500 kr  (per tävlingsdag) 
 
§ 124 Coachning av barn samt coachregler 
a) Styrelsen beslöt att utefter inkomna remisser införa ett prövoår för coachning av barn. Uppdras till 
DK och TK i samråd att ta fram förslag på coachningsregler samt genomförande och uppföljning av ett 
prövoår.  
 
b) Styrelsen beslöt att uppdra till DK och TK i samråd att inkomma med förslag på skärpta regler och 
konsekvenshantering kring coachning samt göra en översyn av ordningsregler för tävling. 
 
 
 



§ 125 Lagmix Kata 
Styrelsen beslöt att godkänna TK´s förslag om införande av lagmix i Kata med tillägget att  
befintliga tävlingsklasser ska bibehållas. Uppdras till kansliet att justera relevanta dokument. 
 
§ 126 Förbundskonferens 24-25 oktober 
Styrelsen gick igenom programmet för kommande Förbundskonferensen. 
 
§ 127 Kandidatur OS 2020 
Styrelsen noterar att Karaten gått vidare i OS-processen och väljer att ta en proaktiv ställning.  
Ett förberedande möte har bokats med SOK för kompetensutveckling för att möjliggöra en kort  
startsträcka i det fall karate blir OS-gren.  
 
§ 128 Stipendium ETU 
Styrelsen fastställer tidigare per capsulam beslut om att införa stipendium för Elittränarutbildning. 
 
§ 129 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 130 Nästa möte 
Telefonmöte. Datum fastställs senare. 
 
§ 131 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
Justerare 

Michael Bergman 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 09/15 
fört vid styrelsemöte 2015-12-08 
Telefonmöte 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese 
Michael Bergman 
Bo Frejdh 
Krister Dackland 
Javier Escalante 
 
Sarah Wennerström 
 

  
 
 
§ 132  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 133  Fastställande av dagordning 
§ 134 Föregående Protokoll FS08/15 
§ 135  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 136 Rapporter 
§ 137  Ekonomi och uppföljning 
§ 138  Ekonomi, lönerevision kansliet 
§ 139 Medlemskap föreningar 
§   140 Förslag angående par-kata 
§ 141 Coachning, förtroendevalda på SM 
§ 142  Omorganisation av DM/SM-kval 
§ 143 Arrangör av SM 2017 
§ 144  Stipendium ETU 
§ 145 Internationell status på tävling 
§ 146  Direktiv för sanktion av tävling 
§ 147  Förenkling och uppdatering av dokument 
§ 148 Instruktion för coachning av barn och konsekvenshantering 
§ 149 Friskvårdsförsäkring för landslaget 
§ 150 Övriga frågor 
§ 151 Nästa möte 
§ 152 Mötets avslutande 
 
 
§ 132  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Javier Escalante. 
 
§ 133  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 134  Föregående Protokoll FS08/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 135  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
 
 
 
§ 136  Rapporter 
 
1. Javier Escalante 
 
a) JVM i Indonesien. 
- noteras att Sverige har tre nya internationella domarlicenser. Styrelsen gratulerar. 
 



b) WKF 
- rapporterade och informerade från arbete inom WKF, särskilt förberedande arbete pågår inför even-
tuell OS-status. 
 
2. Sarah Wennerström 

 
a) Studiebesök med SISU 
- rapporterade från det studiebesök som ägt rum, då förbundets SISU-kontakt deltog i ett besök hos 
föreningen Wakajishi för att öka förståelsen inför den lärande delen av Karate. Besöket anses positivt 
och en uppföljning i ämnet är planerat till i februari, då en videokonferens ska ske med samtliga SISU-
konsulenter för karate med ökad samsyn som mål. SKF tackar Wakajishi och SISU för engagemanget. 
 
b) Insamling Karate Kid Cup & Svenska Juniorpokalen 
- rapporterade från den lyckade insamlingen på Karate Kid Cup och Svenska Juniorpokalen.  
En avsevärd mängd utrustning skänktes till förmån för karateföreningar i Gambia och förbundet tackar 
för generositeten och arrangörens samarbete. 
 
c) Hearing RIG 
- deltog tillsammans med Bo Frejdh och Kenneth Nordell från Utbildningskommittén på RFs hearing 
kring RIG-verksamhet med syfte att bedöma kvalité på verksamheten inför kommande dimensione-
ringsperiod. I mötet gavs positiv feedback från RFs representant och från SKF poängterade man tyd-
ligt att man avser att satsa på god kvalitet vid Karategymnasiet även i fortsättningen samt dess viktiga 
roll som en del i elitidrottsverksamheten. 
 
e) Möte SOK 
- träffade verksamhetschef för Svenska Olympiska Kommitté i ett förberedande möte i det fall Karate 
väljs in som OS-idrott. I mötet konstaterade båda parter att Karate ur svensk synpunkt är i en lovande 
fas för att kunna prestera på ett ev. OS 2020. 
 
c) Möte med RIG 
- deltog på det kvartalsvisa mötet med skolledningen för RIG Karategymnasiet för utvärdering kring 
löpande verksamhet. 
 
d) Domarkurs 
- närvarade vid den årliga Domarkursen som hölls i samarbete med RIG Karategymnasiet och  
Stockholms distrikt. Noterades att kursledarna såväl som deltagarna var mycket engagerade.  
SKF tackar också Kungsängens Kampsportsförening för den snabba hjälpen med att ordna nya lokal 
vid den oförutsedda schemaförändringen som uppstod. 
 
3. Urban Andersson 
- rapporterade från RF-dialog i Stockholm där han deltog tillsammans med Sarah Wennerström. 
 
4. Michael Bergman 
- rapporterade från RFs uppföljning i Stockholm, med två arbetsdagar av kompetensutveckling  
gällande värdskap av internationella evenemang i Stockholm där han deltog tillsammans med  
Sarah Wennerström. 
 
5. Jadranka Plese 
- rapporterade från arbetsdag kring Idrottslyftet i Stockholm där även Michael Bergman deltog. 
 
6. Bo Frejdh 
- rapporterade från möte med Utbildningskommittén angående utveckling av Utbildningsmodulen  
i IdrottOnline med syfte att tekniskt underlätta för föreningar kring rapportering av utbildnings-timmar. 
 
§ 137  Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 151130 och konstaterar att 2015 års verksamhet så 
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi. 
 
§ 138  Ekonomi, lönerevision kansliet 
Michael Bergman föredrog förslag till kansliets lönerevision baserat på det nya kollektivavtalet för 
perioden 141101–161031. Styrelsen beslutade att lönerna skall revideras enligt avtalet, avrundat upp-
åt till närmsta hundratal. Ändringen skall gälla retroaktivt från 151101. 
 



§ 139 Medlemskap föreningar 
a) Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Noteras att föreningarna gjort ett mycket gott  
arbete vid rapporteringen i IdrottOnline i samband med årets redovisning och att kansliet inte  
kontaktats för assistans i samma utsträckning som föregående år. Styrelsen tackar föreningarna för 
gott samarbete. 
 
b) Noteras att Piteå Budo Kai begärt utträde pga av upphörd verksamhet 
 
§ 140 Förslag angående par-kata 
Urban Andersson föredrog det förslag som inkommit från en tävlingsarrangör att införa möjligheten 
att genomföra klassen par-kata som prov på kommande barntävling. Styrelsen beslutade att  
remittera förfrågan till TK och DK. 
 
§ 141 Coachning, förtroendevalda på SM 
Styrelsen diskuterade frågan om coachning för förtroendevalda på SM. 
Mot bakgrund av remissvar beslutade FS att häva förbudet för förtroendevalda att coacha på SM men 
poängterar vikten av att iaktta största försiktighet gällande jävsituationer och att ansvaret ligger på 
den förtroendevalda coachen att skilja på sina roller vid varje tillfälle och undvika situationer där de 
kan bli ifrågasatta. 
  
Styrelsen påpekar vidare att exempel på en uppenbar jävsituation är där en intressekonflikt uppstår i 
det faktum att en av två coacher känner båda tävlanden så att båda tävlande är vana att lyssna till 
samma coach, vilket styrelsen anser blir ett ojämnt förhållande i frågan om att känna sin motståndare 
samt även tävlandes beroendeförhållande till respektive coach. Denna situation skall lösas på så sätt 
att coacherna på dessa matcher avstår från att coacha, i annat fall är det att betrakta som bristfälligt 
omdöme och den förtroendevaldes uppdrag kan komma ifrågasättas. 
Styrelsen menar att det i denna situation alltid handlar om att två erfarna tävlande möter varandra och 
kan mycket väl genomföra en match utan coach.  
  
Beslutades i tillägg att en prövoperiod enligt ovan beslut införs över två SM. Konsekvenshanteringen 
vid överträdelser hänskjuts till Förbundsstyrelsen. 
 
§ 142 Omorganisation av DM/SM-kval 
Styrelsen diskuterade frågan om omorganisering av verksamhet kring DM och kvalificering till SM. 
Då responsen varit låg på den förfrågan kring synpunkter som styrelsen skickat ut rörande centralise-
ring av distriktsmästerskap för att underlätta arrangemanget, tolkar styrelsen det som att distriktsför-
bunden även fortsatt vill ta ansvar för och sträva efter att genomföra kvalitativa DM.  
Frågan lämnas därför i dagsläget utan åtgärd. 
 
Då responsen kring förfrågan om synpunkter på kvalificering till SM varit likvärdigt låg lämnar  
styrelsen frågan fortsatt öppen men avvaktar med vidare åtgärd.  
 
§ 143 Arrangör av SM 2017 
Urban Andersson föredrog förfrågan från Centrum Karateklubb i Kristianstad att arrangera SM 2017.  
Styrelsen beslöt att bifalla förfrågan. 
 
§ 144 Stipendium ETU 
Urban Andersson föredrog den inkomna ansökan om stipendium för elittränarutbildning.  
Styrelsen beslöt tilldela Karin Hägglund stipendium för ETU 2016-17. 
 
§ 145 Internationell status på tävling 
Urban Andersson föredrog förslaget kring att införa certifiering för tävlingar med internationell  
status. Styrelsen beslöt att bifalla förslaget, uppdrogs till kansliet att sammanfatta instruktionen. 
 
§ 146 Direktiv för sanktion av tävling 
Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv till sanktion av tävling. Styrelsen beslöt att bifalla 
förslaget i sin helhet. 
 
§ 147 Förenkling och uppdatering av tävlingsdokumentet 
Urban Andersson föredrog det administrativa arbetet kring förenkling av regelverket som gjorts på 
kansliet i samarbete med DK. Styrelsen beslöt att bifalla den administrativa förändringen i sin helhet.  
 
 



§ 148 Instruktion för coachning av barn och konsekvenshantering 
Urban Andersson föredrog förslaget för Instruktion kring coachning av barn samt förslag på till-
hörande konsekvenshantering. Styrelsen beslöt att bifalla förslagen med smärre justeringar gällande 
beslutskedjan i konsekvenshanteringen. Uppdrogs till kansliet att slutformulera dokumenten och 
kommunicera dem på hemsidan. 
 
§ 149 Friskvårdsförsäkring för landslaget 
Michael Bergman föredrog ett förslag på ett avtal för Friskvårdsförsäkring för landslaget. Styrelsen 
noterade värdet i en sådan försäkring och uppdrog till Michael Bergman att fortsätta förhandlingen 
med Folksam. 
 
§ 150 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 151 Nästa möte 
Nästa möte planeras till januari 2016. Kansliet uppdrogs att återkomma med förslag på datum. 
 
§ 152 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
Javier Escalante 
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