
 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 01/16 
fört vid styrelsemöte 2016-01-26 
Telefonmöte 

Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

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

  
 
 
§ 1  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 2  Fastställande av dagordning 
§ 3 Föregående Protokoll FS09/15 
§ 4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 5 Rapporter 
§ 6  Ekonomi och uppföljning 
§ 7  Medlemskap föreningar 
§ 8 Fastställande av beslut per capsulam – Savyron Karate 
§   9 Ansökan om internationell status på tävling 
§ 10 Shobu Ippon kommittén 
§ 11  Utbildningskommittén, ny ledamot 
§ 12 Stipendiater Förbundsstämman 
§ 13 Motion från Lunds karateklubb 
§ 14 Preliminära Röstlängden 
§ 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 
§ 16  Skrivelse tillställt FS från Västra Karateförbundet 
§ 17 Revision Coachregler 
§ 18 Övriga frågor 
§ 19 Nästa möte 
§ 20 Mötets avslutande 
 
 
§ 1  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Bo Frejdh. 
 
§ 2  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 3  Föregående Protokoll FS09/15 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS09/15. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
 
§ 5  Rapporter 
 
Javier Escalante rapporterade att IOK närvarat vid Paris Open för att granska karate inför en 
ev. OS-status. 
 
Krister Dackland rapporterade från avtalsprocessen och arbetet med Sportdata. 
 
Michael Bergman rapporterade från möte med produktionsbolaget Fishtank, där också Sarah  
Wennerström deltog, där en process initierats för att ta fram en ev projektplan till en varumärkesfilm 
om Karate. 
 



Bo Frejdh rapporterade från möte med IdrottOnline-gruppen på RF ang. att anpassa utbildnings-
modulen för Karate. 
 
Sarah Wennerström rapporterade 
a) från möte med pressansvarig på RF, där hon bjudits in för att delge input kring  
marknadsföringsfrågor inom idrotten. Konstateras att RF ser SKF som ett gott exempel inom området. 
  
b) från uttagningen till RIG Karategymnasiet. Tre sökande deltog engagerat under  
dagen och beräknas få besked inom kort. 
 
c) från förbundets officiella besök i december hos ICR Karateklubb i Bakau, Gambia och från möte 
med Gambias Technical Director. Besöket blev lyckat och klubben framför sina hälsningar med tack till 
svenska karatekas för den utrustning de mottog som gåva ifrån insamlingen i samband med Karate 
Kid Cup och Svenska Juniorpokalen. 
 
§ 6  Ekonomi och uppföljning 
 
Michael Bergman föredrog 
 
a) resultatrapport per 151231 och konstaterar att 2015 års verksamhet varit god och ligger i linje med 
planerad ekonomi. Preliminärt resultat på överskott är efter årets slut är 202 504 kr. 
 
b) budgetförslag inför 2016. Styrelsen beslöt att godkänna budgetförslaget för presentation på  
Förbundsstämman. 
 
§ 7  Medlemskap föreningar 
 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning av  
årsrapporteringen har medlemsantalet ökat till 20 493 jämfört med 18 849 vid samma period  
föregående år. 
 
Följande föreningar har beviljats inträde: 

 Föreningen Malavé Do Piteå 

 Klubb Alingsås Sportkarate Shotokan 
 
Utträtt pga av upphörd verksamhet: 

 Lagunda allmänna idrottsförening 

 Svenljunga Kuniba Kai karateklubb 

 Vallentuna Kyokushin karate IF 

 Dai Do Jukku karateklubb 

 Föreningen Nacka-Värmdö karate kai 

 Kachi karateklubb wadokai 

 Valbo karate kai IF 
 
§ 8 Fastställande av beslut per capsulam – Savyron karate 
Urban andersson föredrog det beslut om inval avseende föreningen Savyron karate som tagits per 
capsulam. Styrelsen beslöt att fastställa följande: 
 
Föreningen Savyron Karate har i december 2015 inkommit med en inträdesansökan för medlemskap i 
Svenska Karateförbundet.  
 
Med anledning av information som kommit till vår kännedom den 12/1 2016 där föreningens agerande 
inte kan ses ligga i linje med förbundets definition och bestämmelser, ställer sig förbundsstyrelsen 
frågande till verksamheten hos Savyron Karate enligt Kap 6: § 2.3.1, § 2.3.6,  
§ 2.3.7 samt Kap 11 i SKFs stadgar. 
 
Förbundsstyrelsen meddelar härmed beslut om att inträdesansökan om medlemskap för  
Savyron Karate bordläggs tillsvidare.  
 
FS remitterar vidare ärendet till Skånes Karateförbund att efter granskning av föreningens verksamhet 
inkomma med ett utlåtande till förbundsstyrelsen innan vidare beslut om medlemskap kan fattas. 
 
 



§ 9 Ansökan om status Internationell förbundstävling 
Urban Andersson föredrog den ansökan om status för internationell tävling som lämnats in av  
arrangören för Swedish Open i Malmö, Dejan Brajic. Styrelsen beslöt att bevilja ansökan, status gäller 
tävlingen fr.o.m. 2017. 
 
§ 10 Shobu Ippon kommittén 
Urban Andersson föredrog förslag på omorganisation av Shobu Ippon-kommittén. Styrelsen beslöt 
att godkänna förslaget och välkomnar Leslie Jensen som ny ordförande. 
 
§ 11 Utbildningskommittén, ny ledamot 
Sarah Wennerström föredrog förslag som inkommit rörande ny ledamot till Utbildningskommittén. 
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och välkomnar Jon Höglind som ny ledamot i UK.  
 
§ 12 Stipendiater Förbundsstämman 
a) Nomineringar Årets Ungdom 
b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation 
c) Nomineringar till Årets Idrottsförening 
d) Utmärkelse Årets Raket 
 
Sarah Wennerström föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c) samt kungjorde  
mottagare för d) Årets Raket. 
 
Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2016.  
Styrelsen fastslog vidare Årets Raket, och utmärkelsen delas ut på förbundsstämman. 
 
§ 13 Motion från Lunds Karateklubb 
Urban Andersson föredrog den motion som inkommit till förbundsstämman. Styrelsen diskuterade 
motionen. Uppdrogs till Jadranka Plese att föredra ett svar till motionen.  
 
§ 14 Preliminära Röstlängden 
Styrelsen fastslog röstlängden inför förbundsstämman.  
 
§ 15 Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 
Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2016. Styrelsen beslöt att godkänna 
verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.  
 
§ 16 Skrivelse tillställt FS från Västra Karateförbundet 
Urban Andersson föredrog den skrivelse som inkommit från Västra Karateförbundet. Styrelsen anser 
att frågan behöver utredas. Uppdrogs till kansliet att korrespondera med berörda parter inom ramen 
för ärendet innan styrelsen kan fatta vidare beslut. 
 
§ 17 Revision Coachregler 
Urban Andersson föredrog förslag från TK på justerade coachregler. Styrelsen beslöt att godkänna 
revisionen med av FS två tillägg. 
 
§ 18 Övriga frågor 
En förfrågan har kommit angående att driva ett NIU i Umeå. Styrelsen ser mycket positivt på att  
man vill driva mer karateverksamhet men anser att resurserna i dagsläget ska prioriteras till att  
verksamheten på RIG Karategymnasiet. Styrelsen ser dock möjligheterna till ett NIU i framtiden  
och noterar skolans intresse. 
  
§ 19 Nästa möte 
Nästa möte sker i samband med SM i februari. 
 
§ 20 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 02/16 
fört vid styrelsemöte 2016-02-19 
Plats: Scandic Täby 

Närvarande  
 
 
 
 
Adjungerad 
 
Anmält förhinder 
 

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

  
 
 
§ 21  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 22  Fastställande av dagordning 
§ 23 Föregående Protokoll FS01/16 
§ 24  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 25 Rapporter 
§ 26  Ekonomi, Ekonomi och uppföljning 
§ 27  Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2016 
§ 28 Medlemskap föreningar 
§   29 Förslag från MK, riktlinjer 
§ 30 Tekniska kommittén, förslag från TK 
§ 31  Förbundsstämman, Styrelsens svar på motion 
§ 32 Övriga frågor 
§ 33 Nästa möte 
§ 34 Mötets avslutande 
 
 
§ 21  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jadranka Plese 
 
§ 22  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 23  Föregående Protokoll FS01/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 24  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
 
§ 25  Rapporter 
 
Sarah Wennerström  
a) rapporterade från RF:s Integrationskonferens. Noterades att Karate lyftes som gott exempel och att 
en av tre av RF utvalda idrottare som fick berätta sin historia om hur det var att komma som flykting till 
Sverige representerade karate - Hassan tackade karaten för att ha kommit in i svenska samhället. 
 
b) rapporterade att förbundet lanserat ett Instagram-konto under namnet @swekarate 
 
Javier Escalante 
a) rapporterade att regeltest för WKF pågår i Sverige, första gången skedde på Boden Open.  
Styrelsen noterar att arrangören har samarbetat mycket bra. 
 
b) rapporterade från J- EM där Sverige tog brons genom Lisa Rasmusson, styrelsen gratulerar! 
 
§ 26  Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för 2015 års definitiva bokslut och konstaterar att resultatet ligger i linje 
med planerad ekonomi. 
 



§ 27  Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2016 
Michael Bergman föredrog styrelsen förslag till stämman ang.årsavgifter och styrelsearvoden.  
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om oförändrade avgifter. 
 
§ 28 Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden, styrelsen beslöt att godkänna inval av följande  
föreningar:  
 
Idrottsförening Vardar/Makedonija 
SK Lion kampsport & karateklubb 
 
Vidare gavs en slutrapport av 2015 års medlemsrapportering, konstateras att föreningarna gjort ett 
mycket bra arbete i IdrottOnline, kansliet tackar för gott samarbete. 
 
§ 29 Medicinska kommittén, förslag från MK riktlinjer 
Jadranka Plese föredrog förslaget till riktlinjer ang, skallskador som inkommit från Medicinska  
Kommittén. Styrelsen anser att det behövs tydligare statistik att basera riktlinjerna på.  
Uppdras till MK att genomföra en undersökning mot föreningar ang. skallskador. 
Vidare uppdras till Javier Escalante att begära skadestatistik från WKF och till kansliet att  
sammanställa skadestatistik för Sverige. 
 
§ 30 Tekniska kommittén, förslag från TK 
Urban Andersson föredrog förslaget om Kata som inkommit från TK ang att valfri kata får göras på  
tävling till skillnad från WKFs katalista. Styrelsen konstaterar att svensk praxis redan motsvarar TKs 
förslag men beslöt att förtydliga regeltexten. 
 
§ 31 Förbundsstämman, Styrelsens svar på motion 
Jadranka Plese föredrog styrelsens svar på motionen. Styrelsen beslöt att godkänna svaret. 
 
§ 32 Övriga frågor 
a) Jadranka Plese föredrog förslag om ny rutin på remissförfarande. Styrelsen beslöt att tydliggöra  
återkoppling till remissinstanser. 
 
b) Styrelsen beslutade att ett Högsta Förtjänsttecken ska delas ut på Årsstämman. 
 
§ 33 Nästa möte 
Nästa möte planeras till mars 2016. Kansliet uppdrogs att återkomma med förslag på datum. 
 
§ 34 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
Vid protokollet Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
 
 
 
Jadranka Plese 
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 PROTOKOLL FS 03/16 
fört vid konstituerande styrelsemöte 2016-03-05 
Quality Hotel Globe, Stockholm 
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Adjungerad 
 

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

  

 
§ 35  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 36  Fastställande av dagordning 
§ 37  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
§ 38  Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro 
§ 39 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser 
§ 40  Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt 
§ 41 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2016 
§ 42 Övriga frågor 
§ 43  Nästa möte 
§ 44 Mötets avslutande 

 
 
§ 35  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Bo Frejdh. 

 
 
§ 36  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 
 
§ 37  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet. 

 
 
§ 38  Svenska Karateförbundet, firmatecknare 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. 
 

 
§ 39 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser   
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Sarah Wennerström och Lillemor Mossberg. 
 
 

§ 40 Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig har attesträtt gällande Svenska Karateförbundets ekonomihante-
ring. 

 
 
§ 41 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2016 
Beslöts att Javier Escalante och Urban Andersson närvarar på mötet. 
 
 
 
 



§ 42 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 43 Nästa möte 
Datum bestäms senare 
 

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

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
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 PROTOKOLL FS 04/16 
fört vid styrelsemöte 2016-03-31 
Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

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

  

§ 45  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 46  Fastställande av dagordning 
§ 47 Föregående Protokoll FS03/16 
§ 48  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 49 Rapporter 
§ 50  Ekonomi och uppföljning 
§ 51  Medlemskap föreningar 
§ 52 Fastställan Per Capsulam beslut 1, anmärkning föreningsledare 
§   53 Fastställan Per Capsulam beslut 2, anmärkning åtal instruktör 
§ 54 Ärende Västra 
§ 55  Ansökan Internationell status Förbundstävling 
§ 56 Utvärdering tävlingsarrangemang/arrangör 
§ 57  Remissförfrågan från RF ang RIG 
§  58 Nordiska Mästerskapen 
§ 59 Europeiska Mästerskapen 
§  60 World Championships 
§ 61 Övriga frågor 
§ 62 Nästa möte 
§ 63 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 45  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Javier Escalante. 
 
§ 46  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 47  Föregående Protokoll FS03/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/16. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 48  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Styrelsen beslöt att nedlägga ärende  
§ 140, FS09-15, förslag parkata, då förslagsställaren dragit tillbaka förslaget och TK därmed 
inte kunnat färdigställa remissförfarandet. 
 



§ 49  Rapporter 
 
1. Bo Frejdh rapporterade 
a) från arbetet med en manual kring utbildning och lärogrupper som ska publiceras  
för att underlätta för föreningar 
b) kring det förestående mötet med Östra Karateförbundet där SKF ska assistera i  
organisationsarbetet 
 
2. Jadranka Plese rapporterade 
a) kring Idrottslyftet, arbetet är klart och mottagare meddelas inom kort 
b) från arbetet med kartläggning och analys av Idrottslyftet, där även  
Sarah Wennerström deltar 
 
3. Sarah Wennerström rapporterade  
a) att kansliet översatt och publicerat ett engelskspråkigt avsnitt på förbundets hemsida  
i syfte att underlätta för internationella gäster och nyanlända. 
b) sitt deltagande i en juridisk kurs för att stärka upp servicen för tillkommande  
medlemsföreningar 
  
4. Urban Andersson 
- rapporterade från arbetet med det nordiska samarbetet  
 
5. Michael Bergman rapporterade  
- från ekonomimöte med skolledningen för Karategymnasiet, där även Sarah Wennerström 
och Kenneth Nordell deltog.  
 
§ 50  Ekonomi och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 160229 och konstaterar att 2016 års  
verksamhet så långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.  
 
§ 51  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.  
 
Följande förening beviljas inträde: 
Kyokushinkai Jotso Idrottsförening 
 
Styrelsen beslöt att utesluta följande föreningar då de inte fullgjort sitt ansvarstagande inom 
förbundet: 
Universal karateförening 
Årsunda Shotokan karateklubb 
 
§ 52 Fastställan Per Capsulam beslut 1, anmärkning föreningsledare 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut att med anledning av brottsutredning  
tilldela föreningsledare anmärkning avseende time out från uppdrag under tiden utredning 
pågår. 
 
§ 53 Fastställan Per Capsulam beslut 2, anmärkning åtal instruktör 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam beslut att tilldela föreningsstyrelse  
anmärkning avseende avstängning av instruktör under åtal.  
 



 
§ 54  Ärende Västra 
Urban Andersson föredrog ärendet kring tidigare inkommen skrivelse från dåvarande  
sittande styrelse i Västra Karateförbundet. Förbundsstyrelsen konstaterar att efter inhämt-
ning och kontroll av uppgifter från föreningsföreträdare i omnämnd förening samt från  
övriga omnämnda parter kan klagan mot bakgrund av yttranden inte tillstyrkas och beslöt 
att inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet. 
 
§ 55 Ansökan om Internationell status Förbundstävling 
Urban Andersson föredrog den ansökan som inkommit för Internationell Förbundstävling 
från Siamak Rezaei för arrangemanget Gothenburg International Karate Open.  
Styrelsen beslöt att godkänna ansökan. 
 
§ 56 Utvärdering tävlingsarrangemang/arrangör 
Urban Andersson föredrog ärendet utvärdering av tävlingsarrangörs lämplighet.  
Styrelsen diskuterade de rapporter och yttranden som inkommit från DK rörande specifika 
genomförda evenemang. Styrelsen beslöt mot bakgrund av ovan att dra tillbaka sanktions-
tillstånd för tävlingen Stockholm Karate Open den 5 november 2016. Styrelsen uppdrar till 
kansliet att meddela arrangören. 
 
Vidare beslöt styrelsen att uppdra till DK att granska övriga kommande tävlingar av samma 
arrangör.  
 
§ 57 Remissförfrågan från RF ang RIG 
Styrelsen beslöt att uppdra till kansliet att svara på remissförfrågan och att lämna förslaget 
utan invändningar. 
 
§ 58 Nordiska Mästerskapen 
Konstateras att hela styrelsen kommer närvara på NM i Ålborg, Danmark. 
 
§ 59 Europeiska Mästerskapen 
Styrelsen noterar att Urban Andersson och Sarah Wennerström kommer representera  
SKF på EM i Frankrike. 
 
§ 60 World Championships 
Styrelsen noterar att Urban Andersson och Sarah Wennerström kommer representera SKF 
på VM, samt övriga styrelsen i mån av möjlighet. 
 
§ 61 Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade 
- kommittén Karate för Alla 
- hemortens betydelse för SDF 
 
§ 62 Nästa möte 
Uppdras till kansliet att föreslå datum. 
 
§ 63 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
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Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
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Javier Escalante 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 

 
 

 PROTOKOLL FS 05/16 
fört vid styrelsemöte 2016-05-12 
Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Anmält förhinder 
 
Adjungerad 
 
 

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

  
 
 
§ 64  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 65  Fastställande av dagordning 
§ 66 Föregående Protokoll FS04/16 
§ 67  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 68 Rapporter 
§ 69  Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning 
§ 70  Medlemskap föreningar 
§ 71 Medicinska kommittén, förslag rörande Medicinska kommittén 
§   72 Kyokushin kommittén, förslag rörande Kyokushin kommittén 
§ 73 Domarkommittén 
§ 74  Anmälan rörande Västra Karateförbundet 
§ 75 Ny personal på Förbundskansliet 
§ 76  WKF flyktingstatus  
§ 77 Övriga frågor 
§ 78 Nästa möte 
§ 79 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 64  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman.  
 
 
§ 65  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 66  Föregående Protokoll FS04/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 67  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
 
 
§ 68  Rapporter 
 
1. Bo Frejdh rapporterade från 
a) utvecklingsarbetet kring kontaktytor mellan SISU och karateföreningar. 
 
b) besöket hos Östra Karateförbundet och den extra insats i verksamhetsplanering som inletts för att 
hjälpa till med samordning av distriktet 
 
 



 
1. Sarah Wennerström rapporterade  
a) från sitt deltagande på 2 kursdagar med Idrottsjuridiskt nätverk där hon är medlem i syfte att bevaka 
juridiska intressen inom idrott/karate. 
 
b) från den s.k. SF- dialogen, dvs arbetsdag med RF och andra idrottsförbund för att diskutera och 
utveckla idrott med ett gemensamt perspektiv.  
 
c) kring arbetet med kartläggning och analys kring Idrottslyftet, där också Jadranka Plese deltar. 
 
d) från sitt deltagande på konferensen för Riksidrottsgymnasium på Bosön. 
 
2. Javier Escalante rapporterade  
a) från SOKs årsmöte. Noteras att SOK valde ny ordförande. 
 
b) att han nu är medlem i WKFs Kata Rules Comission 
 
3. Urban Andersson rapporterade från  
a) NM i Danmark och NKF styrelsemöte, där också Sarah Wennerström är adjungerad representant 
som sekreterare för NKF kansli. Konstateras att Litauen valdes in som medlem i NKF. 
  
b) EM i Frankrike, där även Sarah Wennerström representerade, och delgav information kring sin 
utnämning till ledamot i EKFs huvudstyrelse samt rapporterade från den träff som ägde rum mellan 
delegaterna från det Nordiska Karateförbundet. 
 
  
§ 69  Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per 160430 och konstaterar att 2016 års verksamhet så 
långt varit god och ligger i linje med planerad ekonomi.  
 
 
§ 70  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. 
 
Följande föreningar beviljas inträde: 
 
Östersunds Jeet Kune Do klubb  
 
IF Hinote Karate Shotokan Mariefred  

 
 
§ 71 Förslag rörande Medicinska kommittén 
Sarah Wennerström föredrog förslaget att ge MK i uppdrag att sammanställa och förvalta ett register 
på av MK/förbundet godkända tävlingsläkare med syfte att säkerställa fullgod kvalitet av läkare på 
tävling och för att underlätta arrangörers möjlighet att enklare nå dessa. Styrelsen beslöt att god-
känna förslaget. Vidare beslöts att inkludera förslag på att en standardtaxa för tävlingsläkare via MKs 
register ska fastställas; såsom 1 500 kr per tävlingsdag. Styrelsen uppdrog till kansliet att kontakta 
MK och initiera uppdraget. 
 
 
§ 72 Kyokushin-kommittén 
Michael Bergman föredrog arbetet kring den pågående genomlysningen av direktiv och sammansätt-
ning för Kyokushin-kommittén. Styrelsen gav Michael Bergman fortsatt uppdrag att bistå Kyokushin-
kommittén i förändringsarbetet. 
 
 
§ 73  Domarkommittén 
Urban Andersson föredrog förslag kring ordförandeskap i DK. Styrelsen beslöt utnämna  
Ove Viggedal till ordförande.  
 
 
 
 



§ 74 Anmälan rörande Västra Karateförbundet 

Urban Andersson föredrog den anmälan som inkommit mot Västra Karateförbundets tidigare sty-
relse. Styrelsen beslöt att avvisa ärendet på grund av brist på bevisning i sakfrågan. 
 
§   75  Ny personal på Förbundskansliet 
Sarah Wennerström presenterade Elisabeth Nyman som tillträder som ny kanslist/ förbunds-
koordinator per den 15/8 2016. Elisabeth efterträder Lillemor Mossberg som går i pension den 31/5. 
Styrelsen tackar Lillemor för ett väl utfört arbete och önskar henne varmt lycka till i framtiden. 
 
§   76  WKF flyktingstatus 
Urban Andersson föredrog WKFs initiativ att inkludera en kategori under VM för människor på flykt 
som i dagsläget inte har möjlighet att representera sitt land. Max två deltagare per land kan skickas 
och kommer tävla direkt under WKF-flagg. Styrelsen beslöt att inleda ett försök att tillgodose initiativet 
men anser sig behöva mer information. Styrelsen uppdrog till Javier Escalante att söka tydligare  
information och delge kansliet innan inventering av eventuella deltagare kan påbörjas. 
 
§ 77 Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade årets förbundskonferens, beslöt att preliminärt förlägga den i början på  
december. Uppdrog till kansliet att undersöka möjligheterna. 
 
§ 78 Nästa möte 
Nästa möte förläggs preliminärt till styrelsekonferens i augusti. 
 
§ 79 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

 
 
 
 
 

Vid protokollets 
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Sarah Wennerström 
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 PROTOKOLL FS 06/16 
fört vid styrelsemöte 2016-08-20 
Stockholm 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Anmält förhinder 
 
Adjungerad 
 
 

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

  
§ 80  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 81  Fastställande av dagordning 
§ 82 Föregående Protokoll FS05/16 
§ 83  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 84 Rapporter 
§ 85  Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning 
§ 86  OS-kommittén, fastställan av beslut per capsulam 
§ 87 Skrivelser inkomna från Västra Karateförbundets tidigare styrelse 
§    88   Barnperspektiv  
§   89 OS Tokyo 2020 
§ 90 Paralympisk karate 
§ 91  Parasport kumite 
§ 92 Förbundslogotyp, fastställan av beslut per capsulam 
§ 93 Idrottslyftet, strategiarbete  
§ 94 Övriga frågor 
§ 95 Nästa möte 
§ 96 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 80  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jadranka Plese. 
 
 
§ 81  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 82  Föregående Protokoll FS05/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 83  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
Förbundskonferens 3-4 december. Kansli uppdrogs att skicka ut preliminärt program. 
 
 
§ 84  Rapporter 
 
a) Bo Frejdh  
- rapporterade från det kontinuerliga arbetet och planeringen med SISU.  
 
b) Sarah Wennerström  
- rapporterade från introduktionsarbete på kansliet med nyanställd.  
- rapporterade att en annonskampanj för nybörjare i Karate körts över sommaren och kommer fort-
sätta september ut. Kan också konstatera en kraftig ökning av följare av sociala medier. 



 
 
§ 85  Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20160630. Ekonomin ser god ut och följer årets 
planering. 
 
 
§ 86  OS-kommittén, fastställan av beslut per capsulam 
Urban Andersson föredrog tidigare per capsulam beslut kring bildandet av OS-kommittén. 
Styrelsen beslöt att fastställa beslutet. 
 
 
§ 87 Skrivelser inkomna från Västra Karateförbundets tidigare styrelse 
Urban Andersson föredrog ärendet där skrivelser inkommit från Västra Karateförbundets f.d. styrelse. 
Uppdrogs till Urban Andersson att svara på skrivelser och till kansliet att förmedla svaret. 
 
§  88  Utvärdering av tävlingsverksamhet enligt barns perspektiv 
Urban Andersson föredrog den planerade utvärderingen av tävlingsverksamhet enligt barns  
perspektiv. Beslutade att uppdra till Tekniska kommittén att genomföra insatsen. 
 
§ 89 OS Tokyo 2020 
Urban Andersson föredrog det påbörjade arbetet kring OS 2020. Beslöts att ett möte med SOK ska 
inplaneras snarast. Uppdrogs till kansliet att etablera kontakten. 
 
 
§ 90  Paralympisk karate 
Urban Andersson föredrog WKFs arbete kring Paralympics. Uppdrogs till Jadranka Plese att ta kontakt 
med Karate för Alla för en översyn av direktiven i enlighet med framtidsplaneringen kring Paralympics. 
 
 
§ 91 Parasport kumite 
Urban Andersson föredrog det tidigare inkomna ärendet kring Kumite som tävlingsgren för personer 
med funktionshinder. Styrelsen har samlat in synpunkter från Tekniska kommittén, Domarkommittén, 
WKF samt Parasportförbundet. Noteras att uttalande från kommittén Karate för Alla inte inkommit. 
Beslutade därför att sammanställa den inkomna informationen som underlag för en förnyad remiss 
ställd till Karate för Alla. 
 
 
§ 92 Förbundslogotyp, fastställan av beslut per capsulam 
Sarah Wennerström föredrog införandet av den nya logotypen ”Karate Sweden”. Styrelsen beslöt att 
fastställa tidigare beslut per capsulam kring användning. 
 
 
§ 93 Idrottslyftet, strategiarbete 
Jadranka Plese föredrog strategiarbetet kring utformningen av Idrottslyftet från 2017. Styrelsen beslöt 
att arbetet ska fortgå i enlighet med det underlag som presenterats och uppdrog till Jadranka Plese att 
slutföra insatsen. 
 
 
§ 94 Övriga frågor 
Inga övriga frågor presenterades. 
 
§ 95 Nästa möte 
Telefonmöte v. 39. Datum fastsälls senare. 
 
 
§ 96 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
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§ 97  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 98  Fastställande av dagordning 
§ 99 Föregående Protokoll FS06/16 
§ 100  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
§ 101 Rapporter 
§ 102  Ekonomi, ekonomirapport och uppföljning 
§ 103  Medlemskap föreningar 
§  104   Svensk representation i WKF 
§ 105 Direktiv och namnbyte Parakarate-kommittén, fastställan av beslut per capsulam 
§   106 OS Tokyo 2020  
§  107   VM i Linz  
§   108 Utnämning olympisk headcoach, fastställan av beslut per capsulam 
§ 109 Framtagande av ny Kravprofil för karate, fastställan av beslut per capsulam 
§ 110  Förbundskonferens, fastställan av beslut per capsulam 
§ 111 Avstängning utövare 
§ 112 Övriga frågor 
             a) Projekt 2017  
§ 113 Nästa möte 
§ 114 Mötets avslutande 
 
 
 
§ 97  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman. 
 
 
§ 98  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 99  Föregående Protokoll FS06/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 100  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. 
 
a) FS0616 § 88 Utvärdering av tävlingsverksamhet enligt barns perspektiv 
Styrelsen noterar att Tekniska kommittén rapporterat att man avser påbörja utvärderingen i slutet på 
året och fortsätta en period under 2017. Fas 1 har inletts genom att utvärdera och fastställa bästa 
metod för undersökningen. TK har kontakt med SISU för support. Styrelsen beslöt att utöka under-
sökningen med fråga om skydd. 
 
b) FS0616 § 91 Parasport Kumite 
Styrelsen har genomfört en utvärdering avseende om Kumite ska göras tillgängligt som tävlingsgren 
inom Para-Karate, detta genom remissrundor och förfrågningar hos Svenska Parasportförbundet, 



Domarkommittén, Tekniska kommittén, Para-Karatekommittén samt genom möte med Wolfgang 
Weigert, ordförande i WKF´s Parakaratekommitté. Utifrån svar och den information som framkommit 
beslutar styrelsen att Kumite ej kommer införas som parakarate-gren i tävling. Styrelsen avser dock 
att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen på området inför en eventuell förändring i framtiden. 
 
 
§ 101  Rapporter 
 
1. Urban Andersson rapporterade 
a) kring den pågående upphandlingen av förbundssponsor 2017-2020. 
 
b) från uppstartsmötet med SOK inför Tokyo 2020 där också Sarah Wennerström, Fredrik Ålander och 
Ramon Malavé deltog som representanter för SKF OS-kommitté. Information och riktlinjer kring bl.a. 
Topp & Talang-programmet, kravanalys och fördelningen av roller och uppdrag diskuterades. 
 
c) från SM i Shobu Ippon i Ystad där också Jadranka Plese deltog, som var det största hittills med 136 
starter. Under dagen ägde ett möte rum med ordförande för Skånes Karateförbund, Leif Almö, kring 
utvecklingen av karate i regionen. 
 
d) från WKF-kongressen där även kassör Michael Bergman och generalsekreterare Sarah  
Wennerström deltog. Under kongressen valdes Antonio Espinos om som WKF-president samt skedde 
bl.a. en dragning kring regler, kavlificeringssystem och viktklasser inför OS vilka återstår att godkän-
nas av Internationella Olympiska kommittén.  
 
e) från EKFs styrelsemöte där han är styrelseledamot. Under mötet skedde bl.a. presentationer av  
kommande mästerskap och förändringar i kommittéer inom EKF.  
 
d) från möte med NKFs där också Sarah Wennerström deltog. Under mötet skedde bl.a. presentation 
av kommande NM och arbete med stadgar. 
 
2. Jadranka Plese rapporterade  
a) kring utvärderingsarbetet av Idrottslyftet.  
 
b) från besök på Heian Cup den 1 oktober då hon och Bo Frejdh närvarade vid tävlingen för att nfor-
mera om Idrottslyftet samt ang möjligheter kring samarbete med SISU till föreningsledare och andra 
intresserade. 
 
c) från möte med SISUs ansvariga konsulent för ämnet jämställdhet, där också Sarah Wennerström, 
och hur SKF kan arbeta vidare med utvecklingsprojekt för att nå jämställdhetsmålen. 
 
 
3. Sarah Wennerström rapporterade 
a) från sitt deltagande på mediautbildning där hon är deltog i syfte att bevaka intressen och senaste 

nytt inom den mediala idrottssektorn. 
 

b) att förbundet nu har en Twitter-kanal (KarateSweden) som i första hand ska rikta sig mot media och 
samhällsinstanser. 

 
c) från sitt deltagande på GS-utbildningen, vilken spänner över ett antal tillfällen under ett år med syfte 

att bl.a. stärka innehavare av GS-rollen i stöttningen av medlemsföreningar. 
 

d) från den videokonferens hon höll i med landets olika SISU-konsulenter tillsammans med Bo Frejdh, 
vilka fick en genomgång av ämnet Karate och hur konsulenterna kan bli bättre på att stötta våra 
föreningar. Konferensen uppges ha gått bra och SISU-konsulenterna ombads bl.a.att ägna sig åt 
mer uppsökande verksamhet och bli mer förklarande mot föreningarna om vad de kan hjälpa till 
med. 
 

e) att Elisabeth Nymans introduktion som nyanställd förbundskoordinator på kansliet gått mycket bra 
och att arbetet flyter på. 

 
 
 
 



 
 
4. Javier Escalante rapporterade 
a) att vi har två nya svenska internationella domarlicenser genom Peter Sahlberg och Emilio Merayo. 
Styrelsen gratulerar. 
 
5. Michael Bergman rapporterade 
a) från den dialog han haft med RIG kring budgetarbete i syfte att hjälpa till med att optimera 
verksamheten. 
 
 
§ 102  Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20160930. Ekonomin ser god ut och följer årets 
planering.  
 
 
§ 103  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. 
 
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 
Bergshamra Koryukan IF  

Yūjin Kai Shotokan Karateklubb  

Föreningen Okamura Karatedojo Shito‐Ryu  

Föreningen Eskilstuna Shotokan Karate Do  

Föreningen Academy of Martial Arts  

C.O.L.I.B.R.I KFUK‐KFUM Shotokan Karate Klubb  

Tierps Tsu Shin Gen Karateförening  

Kiai Sport Karate Klubb 

 
Följande föreningar har begärt utträde: 
Visby Karateklubb 
 
§ 104 Svensk representation i WKF 
Styrelsen noterar att Sverige nu har ytterligare framträdande representation inom internationell  
karate genom styrelseledamot Javier Escalante, som blivit utnämnd av WKF till den internationella  
Domarkommitténs ordförande samt även till posten som ordförande i WKF Sports Commission, sam-
lingsorganet för tekniska samt medicinska kommittén. Styrelsen gratulerar Javier Escalante till rollerna 
och önskar lycka till i arbetet framöver! 
 
§ 105 Direktiv och namnbyte Parakarate-kommittén, fastställan av beslut per capsulam 
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att anta nya direktiv för kommittén 
Karate för Alla samt att denna byter namn till Para-Karatekommittén. 
Styrelsen fastställer beslutet. 
 
§ 106 OS Tokyo 2020 
Styrelsen noterar att WKF-kongressens förslag till viktklasser (kg) är som följer:  
H -67, - 75, + 75 / D – 55, -61, +61 samt att det kommer finnas 5 vägar till internationell kvalificering 
där bl.a. världsrankning och kontinental prestation spelar in. Uppdras till Urban Andersson, Michael 
Bergman och Sarah Wennerström att fortsätta övervakningen och ha en dialog med landslaget. 
 
§ 107 VM i Linz  
Styrelsen noterar att Sverige deltagit på VM med två utövare. Både Mia Karlsson (Kata) och Peyman 
Simaei (Kumite) vann sina respektive första matcher och förlorade den andra. Vidare har svenska 
representanter deltagit på WKFs kongress, möte med Nordiska Karateförbundet, EKFs styrelsemöte 
samt i individuella möten med enskilda representanter för andra länder och intressenter under VM. 
 
§ 108 Utnämning olympisk headcoach, fastställan av beslut per capsulam  
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att utse Ramon Malavé till olympisk 
headcoach. Styrelsen fastställer beslutet. 



 
§ 109 Framtagande av ny Kravprofil för karate, fastställan av beslut per capsulam 
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att en ny Kravprofil för svensk karate 
ska tas fram. Styrelsen fastställer beslutet. 
 
§ 110  Förbundskonferens, fastställan av beslut per capsulam 
Urban Andersson föredrog det tidigare per capsulam beslutet att ställa in årets upplaga av  
Förbundskonferensen pga av för få anmälda deltagare. Styrelsen fastställer beslutet. 
 
§ 111 Avstängning utövare 
Urban Andersson föredrog ärendet gällande en utövare som trots en internationell avstängning tävlat 
i Sverige. Styrelsen fastställer sitt tidigare per capsulam beslut att med anledning av att denna in-
formation kommit till styrelsens kännedom omedelbart återkalla utövarens tävlingslicens och beslutar 
vidare att stänga av utövaren från att tävla i Sverige under en period av 8 månader fr.om. det datum 
licensen inkom till kansliet, 20161017 - 20170617. Uppdras till kansliet att meddela utövaren samt 
dennes förening. 
 
§ 112 Övriga frågor 
Sarah Wennerström informerade om att ett preliminärt positivt resultat kommit från RF kring extra 
ekonomiska medel avseende de projekt SKF ansökt om att få driva under 2017. Slutligt besked antas 
komma i januari 2017. Projekten rör bl.a. jämställdhet, stöttning inom utbildning av instruktörer och 
landslagets OS-satsning. 
 
 
§ 113 Nästa möte 
Nästa möte 12/11 i Göteborg. 
 
 
§ 114 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
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§ 132 Nästa möte 
§ 133 Mötets avslutande 
 
 
§ 115  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Javier Escalante. 
 
 
§ 116  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 117  Föregående Protokoll FS07/16 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/16. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 118  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Inga kvarstående ärenden. 
 
 
§ 119  Rapporter 
 
1. Bo Frejdh rapporterade 
a) kring sitt arbete med SISU. 
b) från sitt deltagande på RF:s konferens inför ny avtalsskrivning med Riksidrottsgymnasiet där också 
Kenneth Nordell från Utbildningskommittén deltog. 
c) från sitt besök hos Linköpings Sportkarate gällande utbildning av föreningen kring lärgrupper och 
resursnyttjande inom dessa. 
 
1. Urban Andersson rapporterade 



a) från sitt deltagande i SF-dialog hos Riksidrottsförbundet, där också Sarah Wennerström deltog. 
 
3. Javier rapporterade 
a) att han haft möten med Ramon Malavé och Karin Hägglund avseende arbetet med kravanalysen 
och givit input till denna i egenskap av sin roll inom WKF. 
 
 
4. Michael Bergman rapporterade 
a) från arbetet kring årets avslut av Idrottslyftet där också Jadranka Plese deltagit. 
 
 
§ 120  Ekonomi, Ekonomirapport och uppföljning 
Michael Bergman redogjorde för ekonomin per den 20161130. Ekonomin ser god ut och följer årets 
planering.  
 
 
§ 121  Medlemskap föreningar 
Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. 
 
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 
Musoo Kan Karateklubb 
 
Följande föreningar har begärt utträde: 
Bugeikan Karate IF  
 
Noteras att årets medlemsrapportering har förlöpt positivt och att preliminära siffror visar på ökat antal 
utövare jämfört med föregående år. 
 
 
§  122  Förändringar i tävlingsklasser 
Urban Andersson föredrog det förslag kring förändring i tävlingsklasser som inkommit från 
Tekniska Kommittén. Styrelsen beslöt att remittera förslaget för utlåtande till Domarkommittén, 
Medicinska kommittén samt Distriktsförbunden. Uppdrogs till kansliet att skicka ut remissen. 
 
 
§  123 Kurs i Budohistorik 
Sarah Wennerström föredrog förslaget från Utbildnings-/Budokommittén rörande kurs i Budohistorik. 
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget med mindre justeringar. Uppdrogs till kansliet att färdigställa 
kurserbjudandet tillsammans med förslagsställarna. 
 
 
§  124  Uttagning av OS-trupp 
Urban Andersson föredrog planeringen kring OS-uttagningen 20-22 januari.  
Noteras att intresset varit stort och att totalt 47 st utövare sökt till att få en plats på uttagningen.  
Från förbundsledningen kommer Urban Andersson, Michael Bergman och Sarah Wennerström  
att närvara vid uttagningen. 
 
 
§  125  Förbundssponsor  
Urban Andersson föredrog arbetet kring upphandling av ny förbundssponsor. Styrelsen konstaterar 
att man valt att avsluta förhandlingen med den tilltänkta parten p.g.a av skilda åsikter kring  
prioriterade områden. Ny upphandling påbörjas i januari. 
 
§ 126 Avtalsprocess RIG Karategymnasiet  
Sarah Wennerström föredrog avtalsprocessen med Haninge Kommun kring ny dimensionerings-
period för RIG Karategymnasiet. Avtalet skall vara färdigställt senast 31 mars.  
Styrelsen uppdrog till Sarah Wennerström att ansvara för det fortsatta arbetet. 
 
§ 127 Direktiv RIG 
Sarah Wennerström föredrog förslaget för nya direktiv för RIG Karategymnasiet.  
Styrelsen beslöt att fastställa direktivet. 
 
 



§ 128  Kadett, Junior & U21-EM 
Urban Andersson föredrog planering inför kommande J-EM i Bulgarien i februari. Noteras att  
21 utövare och 4 domare kommer representera Sverige. Noteras att Urban Andersson,  
Michael Bergman och Sarah Wennerström närvarar från förbundsledningen. 
 
 
§ 129 Direktiv för arvodering 
Urban Andersson föredrog förslaget på nya direktiv för arvodering och kostnadsersättning.  
Styrelsen beslöt godkänna direktivet.  
 
§ 130 Exklusivt datum för Shobu Ippon SM 
Urban Andersson föredrog den förfrågan som inkommit om möjligheten till att boka en  
exklusiv helg för SM i Shobu Ippon. Styrelsen beslöt avslå förfrågan och hänvisar till  
gällande sanktionsbestämmelser där SM-tävlingar regleras. 
 
 
§ 131 Övriga frågor 
a) Ny ledamot i Medicinska Kommittén 
Styrelsen beslöt godkänna Leg.läkare Shinji Yamamoto som ny ledamot i Medicinska Kommittén. 
 
b) Sarah Wennerström informerade om den forskningsuppsats som genomförts i form av  
examensarbete av studerande vid GIH, gällande vilka faktorer som gör att man väljer att träna karate. 
Styrelsen uppdrog till kansliet att kommunicera resultatet. 
 
 
§ 132 Nästa möte 
Nästa möte FS01 2017, 25/1, telefonmöte kl 18:00. 
 
 
§ 134 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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