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  PROTOKOLL FS 01/19 
fört vid styrelsemöte 2019‐01‐22 
Telefonmöte 

 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
 

 
Urban Andersson, ordf. 
Jadranka Plese  
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Jane Schörling 
 
 
Sarah Wennerström 
 

   
§  1  Mötets öppnande och val av justerare 

§  2  Fastställande av dagordning 

§  3  Föregående Protokoll FS08/18 

§  4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

§  5  Rapporter 

§      6  Ekonomi och uppföljning 

§  7  Medlemskap föreningar 

§  8  Stipendiater Förbundsstämmans 

§  9  Motion 1 till stämman 

§  10  Motion 2 till stämman 

§  11  Preliminära röstlängden 

§  12  Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 

§    13   Proposition 

§    14   Fastställan per capsulam Utbildningsstege 

§    15   Fastställan per capsulam antidopingplan 

§    16   Fastställan per capsulam Prövoår OS‐klasser 

§  17  Övriga frågor 

§  18  Nästa möte 

§  19  Mötets avslutande 

 

§  1  Mötets öppnande och val av justerare 

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

Till justerare utsågs Jane Schörling. 



§  2  Fastställande av dagordning 

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§  3  Föregående Protokoll FS08/18 

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/18. Protokollet godkändes och lades till  

handlingarna.  

 

§  4  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på. 

 

§  5  Rapporter 

1. Urban Andersson rapporterade 

a) Från sin närvaro vid Elitläger 1 på Bosön under tre dagar. Bl,a, ägde möte med landslags‐

ledningen rum, samt tillsammans med GS Sarah Wennerström möte med sponsor Kaiten och 

en landslagsdialog med de samlade aktiva och ledarna. Såväl deltog han i seminarium med 

Domarkåren där Javier Escalante närvarade som utbildare för WKF. 

 

§  6  Ekonomirapport och uppföljning 

Michael Bergman föredrog 

a) resultatrapport per 181130 och konstaterar att 2018 års verksamhet varit god och i linje 

med planerad ekonomi. Totalt utfall för budgetresultat 2018 väntas inom kort med prognos 

för ett överskott. Michael Bergman har i uppgift att återkoppla till styrelsen inför budgetar‐

bete 2019.  

 

b) förslag rörande medlemsavgifter och arvoden att presenteras på förbundsstämman. Sty‐

relsen beslöt att föreslå stämman att lämna avgifter och arvoden oförändrade. 

 

§  7  Medlemskap föreningar 

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. Konstateras att efter sammanställning  

av årsrapporteringen är angivna medlemmar 21 669 fördelat på 319 föreningar. 

 

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 

 Katrineholms Karateförening Wado‐Ryu, Mellersta 



 Tekken Wadokai Karate‐Do IF, Övre Norrland 

 Vindelns Chikubukai Karateförening, Övre Norrland 

 Sälen Shotokan Karateklubb, Mellersta 

 Vindelns Idrottsförening, Övre Norrland 

 Söders Kyokushin‐kai Gävle, Nedre Norrland 

 Shotokan Klubb Botkyrka, Stockholm 

 Sportkarate Klubb Samurai, Stockholm 

 Skellefteå Shotokan Karateklubb, Övre Norrland 

 Kenpo Självförsvarsstudio, Stockholm 

 

Följande föreningar har begärt utträde: 

 Sthlms Gojuryu Karate Klubb för döva, Stockholm 

 Ålstens Karateklubb, Stockholm 

 Föreningen Malavé Do Piteå, Övre Norrland 

 Göteborgs Traditionella Okinawa Karate‐do Sällskap, Västra 

 Malavé Do Täby IF, Stockholm 

 Vindelns Chikubukai Karateförening, Övre Norrland 

 

§  9  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 kun‐

gjorde mottagare för d) Årets Raket. 

Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)‐c) att offentliggöras på förbundsstämman 2018.  

Styrelsen fastslog vidare Årets Raket, och utmärkelsen delas ut på förbundsstämman. 

 

§  12  Motion 2018:1 till stämman 

Urban Andersson föredrog inkommen motion till stämman. Beslöts att föreslå stämman  

avslag till motionen. Vidare beslöts att Javier Escalante lägger fram förbundsstyrelsens  

yttrande. 



 

§  13  Motion 2018:2 till stämman 

Urban Andersson föredrog inkommen motion till stämman. Beslöts att föreslå stämman  

avslag till motionen. Vidare beslöts att Urban Andersson lägger fram förbundsstyrelsens 

yttrande. 

 

§  14  Preliminära röstlängden 

Styrelsen granskade den preliminära röstlängden inför förbundsstämman. Uppdrogs till 

kansliet att publicera den på SKF hemsida för påseende och möjlighet till yttranden under  

en (1) veckas tid. 

 

§  15  Förbundsstyrelsens verksamhetsplan 

Urban Andersson föredrog förslaget på Verksamhetsplan inför 2019. Styrelsen beslöt  

att godkänna verksamhetsplanen att presenteras på förbundsstämman.  

 

§  16  Proposition 2018:1 

Urban Andersson föredrog förslag på proposition 2018:1 till Förbundsstämman. Beslöts  

att godkänna förslaget och ger Urban Andersson uppdrag att föredra förslagen på stämman. 

 

§   17   Fastställan per capsulam ‐ Utbildningsstege 

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam‐beslutet att uppdatera Utbildningsstegen  

för licensierade instruktörer. 

 

§   18   Fastställan per capsulam ‐ Antidopingplan per capsulam 

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam‐beslutet att implementera en ny  

Antidopingplan. 

 

§   19   Fastställan per capsulam ‐ Prövoår OS‐klasser 

Styrelsen fastslog det tidigare per capsulam‐beslutet att omvandla prövoåret för  

OS‐klasser till att gälla tillsvidare. 

 

§  20  Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 



 

§  21  Nästa möte 

Preliminärt; telefonmöte 19/2, kl 18:00. 

   

§  21  Mötets avslutande 

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
Justerare 
 
 
 
Jane Schörling 
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 PROTOKOLL FS 02/19 
fört vid styrelsemöte 2019-03-08 
Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
Anmält förhinder 
Adjungerad 
 
 

 
Urban Andersson, ordf. 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Jane Schörling 
 
Jadranka Plese  
Sarah Wennerström 
Lennart Larsson, Valberedning 
 

  
§ 20  Mötets öppnande och val av justerare 

§ 21 Fastställande av dagordning 

§ 22 Föregående Protokoll FS08/18 

§ 23 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

§ 24 Rapporter 

§ 25  Ekonomi, uppföljning 

§ 26 Medlemskap föreningar 

§ 27 Årstämman och valberedningens förslag 

§ 28 EUSA European Universities Karate Championships 

§ 29 Högsta Förtjänsttecken 

§ 30 Övriga frågor 

§ 31 Nästa möte 

§ 32 Mötets avslutande 

 

§ 20 Mötets öppnande och val av justerare 

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

Till justerare utsågs Javier Escalante. 

 

§ 21  Fastställande av dagordning 

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 22  Föregående Protokoll FS01/19 

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS01/19. Protokollet godkändes och lades till  

handlingarna.  



 

§ 23  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på. 

 

§ 24  Rapporter 

1. Jane Schörling rapporterade 

a) kring Utbildningskommittén som ämnar komplettera med fler ledamöter samt plane-

ringen för utbildningsgprogram 2019. 

 

2. Urban Andersson rapporterade  

a) från Kadett, Junior och U21-EM i Ålborg och sitt deltagande på EKFs EC-möte; bl.a. har en 

ny ledamot kommit in från Ukraina. Vidare diskuterade man EUSA Karate Championships 

och uppmanar nationer att delta. Noteras att Tekniska kommittén också närvarade vid mäs-

terskapet i studiesyfte inför EM 2021. Styrelsen gratulerar Khai Truong till brons i Kata och 

Melissa Fortes och Nabil Chakir till EKF domarlicenser, som togs vid detta tillfälle. 

 

3. Sarah W. Cedercrona rapporterade  

att arbetet med att säkerställa fortsatt drift av RIG har varit framgångsrikt och att RF nu  

förordar att Karate fortsatt tilldelas status för Riksidrottsgymnasium, slutgiltigt besked  

lämnas senare i vår av Skolverket. 

 

§ 25  Ekonomirapport och uppföljning 

Michael Bergman föredrog 

a) arbetsgången kring bokslutet. Noteras att auktoriserad revisor förordar stämman ansvars-

frihet för styrelsen för 2018. 

 

§ 26  Medlemskap föreningar 

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.  

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 

• Halmstad Shin Budo Kai IF Västra 

• Åkersberga Tang Soo Do Klubb Stockholm 

• Shotokan Karateklubb Norrköping  

• Shotokan Klubb Botkyrka, Stockholm 



Följande föreningar har begärt utträde: 

• Föreningen Budokultur Karate Kungälv, Västra 

 

§  27  Årsstämman och valberedningens förslag till stämman 

Styrelsen diskuterade planering inför stämman. Valberedningens ordförande Lennart  

Larsson presenterade kandidaterna för om- och nyval till valbara platser. Styrelsen tackar VB 

för deras arbete. 

 

§  28  EUSA European Universities Karate Championships 

Urban Andersson föredrog EKFs organisering av universitetsmästerskapen. Styrelsen disku-

terade om Sverige ska skicka tävlande 2019. Beslöt att uppdra till landslaget att undersöka 

möjligheterna till att skicka två tävlande som studerar vid RIU. 

 

§ 29 Högsta Förtjänsttecken Jadranka Plese. 

Styrelsen beslutad att tilldela avgående vice ordförande Jadranka Plese Högsta Förtjänst-

tecken och tackar henne för sina insatser genom åren. 

 

§ 30 Övriga frågor 

a) Ang. Representation vid RF-samling om ekonomiska medel för tilldelning barn och 

ungdomsidrott. Beslutade att Jane Schörling och Sarah W. Cedercrona närvarar. 

 

b)  Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands. 

Styrelsen diskuterade den rapport som kommit från Danska Karateförbundet och  

tävlingsarrangören för Ishöj Cup att en svensk föreningsledare medvetet brutit mot  

reglerna och anmält en minderårig utövare i två olika ålderskategorier under falskt namn.  

Styrelsen ser allvarligt på detta ur både säkerhetssynpunkt samt etiskt beteende.  

Rapporten kommer konsulteras med RF juridik för ev. åtgärd. 

 

§ 31 Nästa möte 

Nästa ordinarie FS-möte; telefonmöte i april, datum fastställs senare. 

 

 

  



§ 32 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 03/19 
fört vid konstituerande styrelsemöte 2019-03-09 
Quality Hotel Globe, Stockholm 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 

Urban Andersson, ordf. 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Jane Schörling 
Urban Johansson 
Joanna Stassos Wolf 
 
Sarah Wennerström 
 

  

§ 33  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 34  Fastställande av dagordning 
§ 35  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
§ 36  Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro 
§ 37 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser 
§ 38  Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt 
§ 39 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2018 
§ 40 Representation RIM 2019 
§ 41 Utnämning av Vice Ordförande 
§ 42 Övriga frågor 
§    43   Nästa möte 
§    44   Mötets avslutande 
 
 
§ 33  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jane Schörling. 
 
 
§ 34  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 35  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet. 
 
 
§ 36 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. 
 
 
§ 37 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser   
Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah Wennerström Cedercrona och  
förbundskoordinator var för sig tecknar förbundets övriga värdeförsändelser. 
 
 
§ 38 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. Sarah Wennerström Cedercrona äger rätt att förattestera räkningar för vidarebefordran till  
Ekonomiavdelningen så att betalning och bokföring kan ske i tid, samt själv utföra betalning av  
kostnadsersättningar, i dessa fall skall efterattest ske enligt föregående stycke. 
 
 
§ 39 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2018 
Beslöts att Sarah W. Cedercona och Javier Escalante närvarar på mötet. 
 
 
 
 



§ 40 Representation RIM 2019 
Beslöts att Urban Andersson och Michael Bergman ska närvara RIM och att övrig styrelse kan närvara 
om möjlighet finnes. 
 
 
§ 41 Utnämning av Vice Ordförande 
Beslöts att utse Jane Schörling till Vice Ordförande i förbundet. 
 
 
§ 42 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 43 Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas i april. 
 
 
§ 44 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
 
Jane Schörling 

 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 04/19 
fört vid styrelsemöte 2019-04-03 
Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 

 
Urban Andersson, ordf. 
Michael Bergman 
Javier Escalante 
Jane Schörling 
Joanna Stassos Wolf 
Urban johansson 
 
Sarah Wennerström 
 
 

  
§ 45  Mötets öppnande och val av justerare 

§ 46 Fastställande av dagordning 

§ 47 Föregående Protokoll FS02-03/19 

§ 48 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

§ 49 Rapporter 

§ 50  Ekonomirapport och uppföljning  

§ 51 Medlemskap föreningar 

§ 52 Hälsokontroll på tävling; MK 

§ 53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK 

§ 54 Förslag TK/DK; Konsekvenshantering för coachlicens 

§ 55 Ansvarsfördelning styrelsen 

§ 56 Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands 

§ 57 Nya stödformer barn- och ungdomsidrott 

§ 58 Övriga frågor 

§ 59 Nästa möte 

§ 60 Mötets avslutande 

_________________________________________________________________________ 

§ 45 Mötets öppnande och val av justerare 

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf. 

 

§ 46  Fastställande av dagordning 

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 



 

§ 47  Föregående Protokoll FS02-03/19 

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02-03/19. Protokollen godkändes och lades till  

handlingarna.  

 

§ 48  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Noteras att översyn av stadgemall för 

SDF flyttas över från JN och uppdras till kansliet att färdigställa.  

 

Vidare tar Sarah Wennerström Cedercrona över uppdrag kring plan för internationell  

jämställdhet, uppdraget tidigare till f.d. medlem i styrelsen Jadranka Plese, att färdigställas 

med hjälp av Jane Schörling. 

 

§ 49  Rapporter 

1) Urban Andersson rapporterade 

från sin närvaro under EM i Guadalajara. Noteras att bästa svenska placering var en sjunde 

plats genom Anna-Johanna Nilsson. Vidare, rapport från EKF styrelsemöte att EM som  

arrangemang förlängs med 1 dag. Då detta påverkar Sverige som värdland 2021 var en snabb 

kontakt med Göteborg som värdstad nödvändig, frågor som uppstod löstes på plats genom 

telefonmöten och Sverige kunde fortsatt säkra genomförandet. Deltagande i möte med  

Nordiska Karateförbundet ägde också rum. 

 

2) Sarah W. Cedercrona rapporterade  

från sin närvaro under EM i Guadalajara. Tillsammans med ansvarig arrangemangsledare  

för EM 2021, Siamak Rezaei genomfördes ett antal möten inför ramen av planeringen enligt 

följande, med:  

- Esteban Perez, chef för EKF organisationskommitté  

- Roland Breiteneder, chef för Sportdata  

- Robert Hamara från EKFs domarkommitté  

- Yrsa Ranki, styrelseledamot i EKF och företrädare för Finland om exempel från Finlands  

arrangemang av mästerskap 

Vidare, deltagande på EKFs kongress och i möte med Nordiska Karateförbundet. 

 



3) Jane Schörling rapporterade 

från RF-träff kring stödformer för ekonomiska medel där även Sarah W Cedercrona deltog.  

 

4) Michael Bergman rapporterade  

från rekryteringsprocessen till ny förbundskoordinator. 20 ansökningar har kommit in.  

Ett antal kommer kallas till intervju och processen beräknas vara klar efter påskhelgen. 

 

§ 50  Ekonomirapport och uppföljning 

Michael Bergman föredrog ekonomin för första kvartalet 2019, styrelsen noterar att den är i 

linje med planerad budget och lämnar den utan anmärkning.  

 

§   51 Medlemskap föreningar 

Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden. 

Styrelsen välkomnar följande förening som beviljas inträde i förbundet: 

• Ketsui Karate Do Ludvika Shotokan IF 

 

§    52 Hälsokontroll på tävling; MK 

Urban Andersson föredrog förslaget kring hälsodeklaration på tävling från Medicinska  

Kommittén. Styrelsens uppfattning kvarstår sedan tidigare att den administrativa  

belastningen inte står i balans med nyttan, samt är tveksamma till det ur integritetssynpunkt  

gällande person och säkerhet kring känsliga uppgifter. Styrelsen beslöt att avslå förslaget 

men avser remittera ett kompromissförslag till MK om att ersätta den föreslagna  

hälsodeklarationen med en hälsoinformation som istället kopplas till licensförfarandet. 

 

§   53 Fastställan av per capsulam; ny ledamot MK 

Styrelsen fastställde det tidigare per capsulam-beslutet att godkänna en ny ledamot i MK 

och välkomnar Kim Siljebäck till verksamheten. 

 

§ 54 Förslag TK/DK; Konsekvenshantering för coachlicens 

Urban Andersson föredrog TK/DK:s förslag kring konsekvenshantering för indragen  

coachlicens. Styrelsen beslöt godkänna förslaget, med reservation för att justeringar 

kan uppstå under introduktionsåret 2019. 

 



§  55  Ansvarsfördelning styrelsen 

Urban Andersson föredrog frågan om ansvarsfördelning i styrelsen. 

Styrelsen beslöt att ny ansvarsfördelning ser ut som följer: 

Urban Andersson: Juridiska Nämnden, Landslagskommittén, Shobu Ippon-kommittén,  

Parakarate-kommittén, Valberedningen, OS-kommittén 

Michael Bergman: Budokommittén, Kyokushin-kommittén, Landslagskommittén. 

Javier Escalante: Tekniska kommittén, Domarkommittén, Antidoping 

Jane Schörling: Utbildningskommittén, Jämställdhetsfrågor, 

Urban Johansson: Distrikt, Sponsring 

Joanna Stassos Wolf: Barn & Ungdomsfrågor, Medicinska Kommittén. 

 

§ 56 Åtgärder för regelbrott av förening vid tävling utomlands 

Urban Andersson föredrog ärendet om en svensk coach som begick regelbrott i Danmark, 

tillstyrkt av en rapport från danska förbundet. Frågan togs upp gemensamt av Nordiska  

Karateförbundet under möte i samband med EM. Då NKF:s medlemsländer har liknande 

idrottsjuridiska system gavs förslag på gemensam kontroll i syfte att stärka säkerhet vid  

tävlingar. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att det ska  

kommuniceras ut på SKF hemsida. Vidare beslöt styrelsen att uppdra till GS att kommunicera 

med föreningen där coachen är hemmahörande kring föreningens ansvar gällande coachers 

kunskapsnivå och uppträdande. 

 

§ 57 Nya stödformer barn- och ungdomsidrott 

Urban Andersson föredrog ärendet kring kommande förändringar om nya stödformer.  

Uppdrog till kansliet att förmedla styrelsens synpunkter i frågan till RF. 

 

§ 58 Övriga frågor 

Urban Andersson föredrog övriga frågor 
 
- Styrelsen noterar karateprofilen Dan Larssons bortgång vid 74 års ålder, den första svenska 
mästaren i karate. Styrelsen beklagar sorgen för förening och anhöriga. 
 
- Styrelsen diskuterade närvaro vid RIM. Uppdrogs till Jane Schörling att tillfrågar  
Utbildningskommittén om närvaro av en representant. 
 
- Styrelsen diskuterade ärendet om dubbla sanktioner. Styrelsen diskuterade situationen 
som uppkommit där en tävlingsarrangör sökt dubbla sanktioner för samma tävling,  
ordinarie- samt distriktsregelverk, för att nyttja olika regler vid samma tillfälle. Då detta inte 



är tillåtet avser styrelsen förtydliga sanktionsreglerna för att undvika missförstånd eller att 
systemet kan utnyttjas.  
 

§ 59 Nästa möte 

Preliminära datum för nästkommande möten: 18/5, kl 18, 11/6 kl 18. 

  

§ 60 Mötets avslutande 

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
Justerare 
 
 
 

Joanna Stassos Wolf 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 

 

 PROTOKOLL FS 05/19 
fört vid styrelsemöte 2019-06-11 
Telefonmöte 
 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 
Anmält förhinder 

 
Urban Andersson, ordf. 
Michael Bergman 
Jane Schörling 
Joanna Stassos Wolf 
Urban Johansson 
 
Sarah Wennerström 
 
Javier Escalante 
 
 
 

  
§ 61  Mötets öppnande och val av justerare 

§ 62 Fastställande av dagordning 

§ 63 Föregående Protokoll FS04/19 

§ 64 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

§ 65 Rapporter 

§ 66  Ekonomirapport och uppföljning  

§ 67 Medlemskap föreningar 

§ 68 Fastställan per capsulam; förslag från TK ang. justering av invägningstolerans i 

tävlingsbestämmelserna 

§ 69 Ansökan NM 2022 

§ 70 Produktion av film med målgrupp sponsorer 

§ 71 Konferensplanering 

§ 72 Övriga frågor 

§   73   Fullkontaktskarate inom SKF 

§ 74 Nästa möte 

§ 75 Mötets avslutande 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



§ 61 Mötets öppnande och val av justerare 

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

Till justerare utsågs Urban Johansson. 

 

§ 62 Fastställande av dagordning 

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 63  Föregående Protokoll FS04/19 

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS04/19. Protokollet godkändes och lades till  

handlingarna.  

 

§ 64  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på. 

 

§ 65  Rapporter 

1) Urban Andersson rapporterade 

- att FS tyvärr inte hade möjlighet att delta på RIM men att det finns skriftlig dokumentation 

att tillgå vilken FS ska uppdatera sig på. 

- från två dagars arbetsträff i Göteborg med möten kring planering och ramavtal med samar-

betspartners för arena, hotell samt presentation av lokal operativ stab. Deltog gjorde också 

Michael Bergman, Sarah W. Cedercrona, Urban Johansson och Siamak Rezaei. 

 

2) Sarah W. Cedercrona rapporterade  

- att hon av Riksidrottsförbundet inbjudits att föreläsa om Karatens värderingar som  

hållbar idrott och hur de kan tillämpas i varumärkesarbete. 

- att nya förbundskoordinatorn haft en första introduktion för att återkomma i augusti. 

 

3) Michael Bergman rapporterade 

- från presentationsmöte kring förbundets elitutveckling hos RF för tilldelning av elitidrotts-

stöd fr.o.m. 2020. Deltog gjorde också landslagsledningen; Joakim Engman, Lennart Larsson, 

Per-Ola Engman samt GS Sarah W. Cedercrona. Beslut om tilldelade medel kungörs av RF 

hösten 2019. 

 



4) Urban Johansson rapporterade  

- från arbetet med att träffa ansvariga för distrikten och planering kring fortsatt förbättrings-

process. 

- från arbetet med att kontakta potentiella sponsorer. 

 

5) Jane Schörling rapporterade 

- kring arbetet med att resursförstärka utbildningskommittén varpå förslag gavs att kontakta 

SDF. Uppdrogs till Jane Schörling och kansliet att ställa förfrågan. 

 

§ 66  Ekonomirapport och uppföljning 

Michael Bergman föredrog ekonomin per 190430, vilken ligger i linje med planerad  

verksamhet och lämnas utan anmärkning. 

 

§   67  Medlemskap föreningar 

Sarah W. Cedercrona föredrog medlemsärenden. 

Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 

• Ersboda Karateklubb 

• FM Shotokan Karateklubb Falkenberg 

• Uppsala Okinawa Karateklubb 

 

§   68  Fastställan per capsulam; förslag från TK ang. justering av invägningstolerans i 

tävlingsbestämmelserna 

Styrelsen fastställde det tidigare per capsulam-beslutet att justera tävlingsbestämmelserna 

avseende tolerans vid invägning. 

 

§   69  Ansökan NM 2022 

Urban Johansson föredrog inkommet förslag att tilldela Sundsvalls Sportkarate värdskap för 

Nordiska Mästerskapen 2022. Styrelsen beslöt godkänna förslaget för presentation till NKF 

under NM i Norge 2021 och uppdrog till Urban Johansson att meddela sökande förening i 

förberedande syfte. 

 

§  70   Produktion av film med målgrupp sponsorer 

Urban Andersson föredrog förslaget att producera en film med målgrupp sponsorer.  



Uppdrogs till Sarah W. Cedercrona och Urban Johansson att undersöka möjligheterna med 

förbundets samarbetspartner för filmproduktion. 

 

§ 71 Konferensplanering 

Sarah W. Cedercrona föredrog konferensplanering inför hösten. Styrelsen beslutade kring 

preliminärt program för förbundskonferens och att utöka med en öppen föreläsning. Samt 

att förlägga styrelsekonferens i augusti till Malmö. 

Styrelsen uppdrog till kansliet att fortsätta konferensplaneringen. 

 

§ 72 Fullkontaktskarate inom SKF 

Michael Bergman föredrog förslag från Kyokushinkommittén att; dels skapa en möjlighet att 

få elitstöd på samma villkor som övrig elitsatsning inom SKF (förslag 1), dels utreda en  

möjlighet att skapa ett landslag för fullkontaktskarate (förslag 2).  

 

Förslag 1: Styrelsen beslutade att de medel som budgeteras för kyokushin såväl Ippon Shobu 

fortsättningsvis kan användas även för elitsatsning inom respektive tävlingsregelverk.  

Elitsatsningen får i dagsläget inte handla om landslag och inte heller om internationella  

mästerskap, det måste begränsas till fystester på Bosön samt hjälp med träning på elitnivå 

och liknande insatser.  

 

Förslag 2: Styrelsen noterar att det inte är möjligt med gällande stadgar samt gällande  

bestämmelser för medlemskap inom WKF att etablera ett landslag inom SKF för en konkur-

rerande organisation och konstaterar att man inte kan tillmötesgå förslaget i dagsläget.  

Styrelsen avser dock att genom internationella representanter lyfta frågan hos WKF för att 

påbörja en process där det skall vara möjligt att etablera landslag även inom andra regelverk 

än WKF. Som det ser ut idag måste landslagen inom andra tävlingsformer än WKF husera 

inom respektive grenidrotts stilorganisation. 

 

§   73   Övriga frågor 

Joanna Stassos Wolf föredrog frågan om 

- Diskussion angående utdrag ur belastningsregister vid förbundsuppdrag. Styrelsen disku-

terade att titta på en rekommendation ang. instruktörer till föreningar. Joanna Stassos 



Wolf fick i uppdrag att undersöka ev. åtgärder och återkoppla i ärendet vid ett senare 

tillfälle. 

 

Urban Andersson föredrog övrig fråga om 

- Ansvarsfördelning kring idrottsmedel. Styrelsen noterar att process inom RF pågår om ny 

modell och beslutade att urvalsprocess i ny modell för kommande medel hanteras  

genom kansliet med FS som yttersta granskningsorgan. 

 

§ 74 Nästa möte, styrelsekonferens Malmö 30/8 – 1/9 

  

§ 75 Mötets avslutande 

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström Cedercrona 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
Justerare 
 
 

Urban Johansson 



 
 

Förbundsstyrelsen 
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Michael Bergman 
 
 
 

  
§ 76  Mötets öppnande och val av justerare 

§ 77 Fastställande av dagordning 

§ 78 Föregående Protokoll FS05/19 

§ 79 Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

§ 80 Rapporter 

§ 81  SDF Stadgar 

§ 82 Högsta Förtjänsttecken 

§   83 Krav på utdrag ur belastningsregister för föreningar 

§ 84 Övriga frågor 

§ 85 Nästa möte 

§ 86 Mötets avslutande 

_______________________________________________________________________ 

 

§ 76 Mötets öppnande och val av justerare 

Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 

Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf. 

 

§ 77 Fastställande av dagordning 

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 78  Föregående Protokoll FS04/19 

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/19. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 79  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 

Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inget att anmärka på. 

 



§ 80  Rapporter 

1) Jane Schörling rapporterade 

- att Utbildningskommittén har förslag på ny ledamot. Styrelsen välkomnar Katarina Stenvall till verk-

samheten. 

 

2) Joanna Stassos Wolf rapporterade  

- från sin roll som kontaktperson i Medicinska kommittén. 

 

3) Urban Johansson rapporterade 

- från träffar med potentiella sponsorer och partners. 

 

4) Urban Andersson rapporterade  

- från arbetet med avtalsprocesser inför EM2021. 

- kring frågan om Nordiska Mästerskapen, där åtgärder eventuellt måste vidtas då årets värdland Li-

tauen inte uppfyllt sina åtagande i förhållande till stadgarna. 

- kring Olympic Test Event i Tokyo, en tävling i samband med Tokyo PL som genomförs för  

att testa de tekniska krav som kommer råda under OS. Lennart Larsson, landslaget, Henrik Forsberg, 

SOK, och Javier Escalante, förbundsstyrelsen, bevakar eventet för svensk räkning. 

 

5) Sarah W Cedercrona rapporterade 

- från det föreläsning hon höll på Riksidrottsförbundets utbildningsdag Marknadsföring av Internat-

ionella evenemang, på temat hållbarhet. 

- kring den studie om evenemangspåverkan som RF och statens innovationsmyndighet  

Vinnova vill inkludera Karate-EM 2021 i, utifrån vårt arbete med karate som hållbar idrott. Andra ak-

tuella aktörer är t.ex. festivalen Way Out West, Vasaloppet, m.fl. 

- från arbetet med pågående filmprojekt. 

 

§ 81  SDF stadgar 

Urban Andersson föredrog förslaget på nya stadgemall till SDF. Styrelsen beslöt att rekommendera 

SDF att fastställa nya stadgar på SDF årsmöte 2020. Uppdrogs till kansliet att skicka ut stadgemall till 

respektive SDF. 

 

§   82 Högsta Förtjänsttecken 

Sarah W. Cedercrona föredrog inkommen ansökan om Högsta Förtjänsttecken. 

-Styrelsen beslöt godkänna ansökan och gratulerar mottagarna. 



-Styrelsen beslöt vidare, då en fråga kring ansökningsprocessen uppkommit i samband med ovan 

punkt, att justera kriterierna för ansökan av Högsta Förtjänsttecken och uppdrog till kansliet att ge-

nomföra ändringen. 

 

§   83  Krav på utdrag ur belastningsregister för föreningar 

Urban Andersson föredrog det kommande kravet på utdrag ur belastningsregistret för  

tränare som instruerar barn och ungdomar. Styrelsen uppdrog till kansliet att informera  

medlemsföreningar om gällande krav. 

 

§   84   Övriga frågor 

Urban Andersson föredrog  

- information om WKF Safe guard officer och policy kringe säkerhet på WKF-tävlingar. Frågan bord-

lades till nästa möte då mer underlag krävs för handläggande. 

 

Styrelsen framför ett varmt tack till Leif Almö för den föredragning kring japanska aktiviteter, som 

ägde rum 30/8. 

 

§ 85 Nästa möte, datum fastställs senare. 

  

§ 86 Mötets avslutande 

Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström Cedercrona 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
Justerare 
 
 

Joanna Stassos Wolf 



 
 

Förbundsstyrelsen 
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Sarah Wennerström 
 

  
§ 87  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 88  Fastställande av dagordning 
§ 89  Föregående Protokoll FS06/19 
§ 90  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
  Föredragande Urban Andersson 
  90:1 WKF Safety officer 
§ 91  Rapporter – ges på plats. 
§ 92  Ekonomirapport och uppföljning 
  Föredragande Michael Bergman 
  92:1 Ekonomi och uppföljning 
  92:2 Lönerevision kansli 
§ 93  Kommitté- och föreningsärenden 
  93:1 Medlemskap föreningar 
   Föredragande Sarah Wennerström 

93:2 Förslag från TK ang. justering av Distriktsregelverk 
 Föredragande Urban Andersson 

  93:3 Kontrollgranskning och uteslutning 
   Föredragande Sarah Wennerström 
§ 94  Allmänna övergripande ärenden 
  94:1 Högsta förtjänsttecken 
   Föredragande Sarah W Cedercrona 
  94:2 Tävlingsklasser Masters 
   Föredragande Urban Andersson 
  94:3 Bolagisering EM2021 
   Föredragande Michael Bergman 
  94:4 Filmprojekt Parakarate 
   Föredragande Sarah W Cedercrona 
  94:5 Utvärdering landslagsenkät 
   Föredragande Urban Johansson 
  94:6 Utvärdering samarbetspartners 
   Föredragande Urban Johansson 
  94:7 Uppförandekod Landslag 
   Föredragande Urban Andersson 
§ 95  Övriga frågor 
§ 96  Nästa möte 
§ 97  Mötets avslutande 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 
§ 87  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Javier Escalante. 
 
§ 88  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 89  Föregående Protokoll FS06/19 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/19. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna.  
 
§ 90  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Kvarstående fråga är ärende om WKF Safety  
Officer. Styrelsen uppdrog till Javier Escalante att presentera ett förslag på handläggande av frågan 
till nästa FS-möte. 
 
§ 91  Rapporter 
1) Javier Escalante rapporterade  
-från JVM i Chile och återgav detaljer kring hur situationen varit i Santiago p.g.a av oroligheter. 
- rapporterade kring planering av EKFs sitevisit i november inför EM2021. 
 
2) Joanna Stassos Wolf rapporterade 
- från kontakt med EKFs medicinska kommitté kring ansvarsfrågor inför EM 
- från SKFs medicinska kommittés arbete kring skadeutvärderingar och planering av utbildning 
 
3) Sarah W Cedercrona rapporterade 
- från SF-dialog med Riksidrottsförbundet. Diskussionsämnen var ramverk för idrottsrörelsen kring 
hållbarhet, översyn av SF:s röstlängd inför RIM 2021, större utredning av idrottens olycksfalls- 
försäkring, det nya stödsystemet för bidragsformer och anvisningar för Trygg idrott. 
 
- kring instruktioner för när barnkonventionen införs som lag. Anvisningar för barn och ungdoms- 
idrott är under revidering. Enligt återkoppling från RFs idrottsombudsman kommer de före-
ningar/förbund som följer anvisningarna vara i linje med barnkonventionen utan vidare åtgärder. 
 
- kring planering av Funktionärsutbildning för unga i Göteborg samt domarutbildning i Parakarate 
 
4) Urban Andersson rapporterade 
- kring beslutsprocessen kring att ställa in deltagande på J-VM 2021 samt den korrespondens som 
skett med WKF 
 
- om Parakarate-kommitténs utbildning i november 
 
- från Förbundskonferensen 21-22/9, som samlade 60 deltagare, och var mycket givande samt tackar 
samtliga närvarande för deras engagemang och idéer 
 
§ 92  Ekonomirapport och uppföljning 
92:1 Michael Bergman föredrog ekonomirapporter per 190930, vilka visar överskott, samt  
informerade kring pågående projektstyrning. 
 
92:2 Michael Bergman föredrog ärendet om kansliets lönerevision enligt gällande kollektivavtal.  
Styrelsen beslöt godkänna den föreslagna justeringen. 
 
 
 



§ 93 Kommitté- och föreningsärenden 
93:1 Sarah W. Cedercrona föredrog medlemsärenden.  
 
Styrelsen noterar att årets medlemsrapportering gått bra och tackar föreningarna för gott  
samarbete. 
 
Styrelsen välkomnar följande föreningar som beviljas inträde i förbundet: 
Ersboda Karateklubb 
FM Shotokan Karateklubb Falkenberg 
Uppsala Okinawa Karateklubb 
Ludvika Karateklubb 
Kumla Kampsprotsföreningen 
Ekerö Shotokan Karate Do 
Norrköpings Fria Kampsportsförening 
Sollentuna Tang Soo Do karateklubb 
Kinds Karate Club Kuniba Kai 
 
Följande föreningar har begärt utträde ur förbundet pga av verksamhetsbrist: 
Föreningen Budokultur Karate Kungälv 
Bengtsfors Kampsportsförening 
Haninge Goju ryu Klubb  
KFUM Uppsala Kyokushin Karate 
Ströms Kyokushin Karate Klubb 
Överkalix Shitoryu Karateklubb 
Härnösand Karateklubb 
 
93:2 Förslag från TK ang. justering av Distriktsregelverk 
Urban Andersson föredrog frågan om Distriktsregelverket som togs fram för enklare tävlingsformer 
samt TKs förslag på justeringar. Styrelsen beslöt bordlägga frågan och förslaget samt uppdrar till  
Urban Andersson att handlägga ett remissärende till en bredare grupp. 
 
93:3 Kontrollgranskning och uteslutning 
Sarah W Cedercrona föredrog villkoren kring RFs kontrollgranskning av föreningsverksamhet samt 
den uppföljningskontroll som SKF ålagts att utföra under hösten 2019 och status på öppna förenings-
ärenden. Styrelsen beslöt att uppdra till kansliet att upprätta uteslutningsärenden till nästkommande 
FS-möte med påpekan till berörda föreningar om att sista tidsfrist råder. 
 
§ 94  Allmänna övergripande ärenden 
94:1  Högsta förtjänsttecken 
Sarah W Cedercrona föredrog inkomna ansökningar om högsta förtjänsttecken. Styrelsen beslöt  
godkänna ansökan och gratulerar mottagarna samt tackar för det långa engagemanget. 
 
94:2  Tävlingsklasser Masters 
Urban Andersson föredrog inkommet förslag om att Masters-klasser i Kumite ska kunna införas.  
Styrelsen beslöt uppdra till kansliet att skicka förfrågan till DK och tävlingsarrangörer om vilka ålders-
intervaller och viktklasser som de anser lämpliga för Mastersklasser i Kumite för att kunna göra en 
ev. ansöka om tillstånd hos Kampsportsdelegationen. 
 
94:3  Bolagisering EM2021 
Michael Bergman föredrog förslaget om att bilda ett aktiebolag för genomförandet av EM 2021, där 
förutsättningarna granskats tillsammans med revisionsfirman Grant Thornton med positivt resultat. 
Styrelsen beslöt uppdra till Michael Bergman att genomföra bolagsbildandet såsom beskrivet och 
med styrelsesammansättning av ledamöter Urban Andersson, Michael Bergman, Siamak Rezaie samt 
Sarah W Cedercrona som extern VD.  
 
 



94:4  Filmprojekt Parakarate 
Sarah W Cedercrona föredrog förslag att undersöka möjligheten att ta fram en film för att belysa 
Parakarate i Sverige inom ramen parakaratekommitténs verksamhet. Styrelsen beslöt uppdra till Sa-
rah W Cedercrona att undersöka förutsättningar för produktion under 2019. 
 
94:5  Utvärdering landslagsenkät 
Urban Johansson föredrog processen kring den undersökning som gjorts inom landslaget  
angående utrustning samt resultat. Vidare föredrogs den utvärdering som gjorts av potentiella  
samarbetspartners inför nästkommande avtalsperiod från 2021 och framåt gällande landslagets  
utrustning. Styrelsen beslöt att granska underlaget mer ingående och återkomma med ev. syn-
punkter vid ett senare tillfälle.  
 
94:6  Träffar samarbetspartners 
Urban Johansson föredrog det möte som ägt rum med Göteborgs kommun och frågan om att  
genomföra sociala projekt i Göteborg. Styrelsen beslöt avvakta tydligare återkoppling från kommun. 
 
- vidare föredrogs om dialog med övriga potentiella partners.  
 
94:7  Avstängning från landslagsuppdrag 
Urban Andersson föredrog ärendet kring uppförandekod inom landslaget och de incidenter som lett 
till avstängning av en landslagsmedlem, påkallad av landslagsledningen mot  
bakgrund av brister i uppförandekod enligt landslagets policy och villkor. Styrelsen beslöt fastställa 
landslagsledningens beslut och styrker avstängningen som gällande t.o.m. 2020-10-31. Uppdrogs till 
kansliet att skriftligen meddela beslutet till den berörda landslagsmedlemmen. 
 
§ 95 Övriga frågor 
- Styrelsen noterar också bildandet av en distriktsledningsgrupp för SDF, med första uppföljnings-
möte under SM. Styrelsen önskar samarbetet lycka till.  
 
§ 96 Nästa möte 
Under SM i Karlstad 8-10/11, detaljerad tid anges på plats. 
 
 
§ 97 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah W Cedercrona 
 

 
Justerare 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
Javier Escalante 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 
 

 PROTOKOLL FS 08/19 
fört vid styrelsemöte 2019-11-08 

 
Närvarande  
 
 
 
 
 
Anmält förhinder 
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§ 98  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman. 
 
§ 99  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 100  Föregående Protokoll FS07/19 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/19. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna.  
 



§ 101  Kvarstående/pågående ärenden från tidigare möten 
Förbundsstyrelsen gick igenom pågående ärenden. Inga ärenden kvarstår. 
 
 
§ 102 Kommitté- och föreningsärenden 
102:1 Sarah W. Cedercrona föredrog medlemsärenden.  
 
Styrelsen noterar att årets statistikrapport visar en kraftig ökning av medlemsantal; 2019: 24 429 

jämfört med 2018: 21 669 och tackar föreningarna för gott samarbete vid rapportering. 
 
§ 103  Allmänna övergripande ärenden 
103:1  WKF Safety Officer 
Javier Escalante föredrog förslag kring WKF Safety Officer i Sverige, dvs skyddsombud för tävling.  
Styrelsen beslöt att godkänna förslaget att utse Ove Viggedal til WKF Safety Officer samt uppdrog till 
kansliet att informera om rollen på förbundets hemsida. 
 
103:2  Dresscode SKF 
Urban Andersson föredrog förslag om att införa dresscode för att underlätta för förbundsrepresen-
tanter samt för att stärka förbundets gemensamma varumärke. Styrelsen beslutade godkänna  
förslaget. 
 
103:3  Kumiteklasser masters 
Urban Andersson föredrog förslaget att inför Masters-klasser i Kumite. Styrelsen beslutade  
bordlägga frågan och att uppdra till TK att samla in information kring Masters Kata för utvärdering i 
jämförande syfte. 
 
103:4  Renommésnyltning 
Urban Andersson föredrog att förbundet uppmärksammats på inlägg i sociala medier.  
Styrelsen noterar att ett konkurrerande varumärke till förbundets sponsor där utnyttjat  
Karateförbundets Svenska Mästerskap för egen vinning i sin marknadsföring på ett sådant sätt att 
 det kan anses som renommésnyltning. Styrelsen poängterar Karateförbundet ej står bakom detta, 
har koppling till marknadsföringen på något sätt och styrelsen ser det som ett grovt övertramp av 
god affärsetik. 
 
103:5  Utdrag ur belastningsregistret 
Urban Andersson föredrog direktiv om krav på utdrag av belastningsregistret inför 2020. Styrelsen 
beslutade att DK, Landslagsledning, Medicinska och FS ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret.  
Vidare beslöt FS delegera till Domarkommittén att sätta upp en rutin för domarkåren. 
 
103:6  Per capsulam SM 2020 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om att förlägga SM i Helsingborg 2020. 
 
§ 104 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 105 Nästa möte 
Datum fastställs senare. 
 
§ 106 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
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