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§ 107  Mötets öppnande och val av justerare 
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  111:1 Ekonomi och uppföljning 
   Föredragande Michael Bergman 
  111:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter 2020 
   Föredragande Michael Bergman 
§ 112  Kommitté- och föreningsärenden 
  112:1 Medlemskap föreningar 
   Föredragande Sarah Wennerström 
  112:2 Förslag till medicinsk service på SM 
   Föredragande Urban Andersson 
  112:3 Förslag Hälsodeklaration friskrivningsklausul 

 Föredragande Urban Andersson 
112:4 Förslag från TK; tävlingsrapportering 

   Föredragande Urban Andersson 
112:5 Förslag från TK; licensrutin 

   Föredragande Urban Andersson 
112:6 Förslag, Mastersklasser i Kumite 

   Föredragande Urban Andersson 
  112:7 Parakarate 
   112:7.1 Mötesdeltagande 
   112:7.2 Direktiv 
   Föredragande Joanna Stassos Wolf 
  112:8 Sammansättning kommittéer 
   112:8:1 Juridiska Nämnden 
   112:8:2 Shobu Ippon kommittén 
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   b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation 
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d) Nomineringar till Årets Raket 

   Föredragande Sarah Wennerström Cedercrona 
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§ 116    Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
§ 107  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jane Schörling. 
 
§ 108  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 109  Föregående Protokoll FS08/19 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS08/19. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna.  
 
§ 110  Rapporter 
 
Urban Andersson rapporterade från sin närvaro på en ordförandeträff arrangerad av RF samt från 
möte med RF valberedning där förberedande arbete inför RIM 2021 pågår. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade från möte med SOK om PR och marknadsföring kring OS i Tokyo 
2020. Vidare att uttagning har genomförts på RIG inför HT 2020.  
 
Urban Johansson rapporterade från sitt arbete med att knyta samarbetspartners till förbundet och 
att Göteborgs kommun visat intresse för skolsamverkan. 
 
§ 111 Ekonomi 
111:1 Ekonomi och uppföljning 

Michael Bergman föredrog ekonomirapport per december 2019, som visar på preliminärt 
underskott pga ett ovanligt aktivt verksamhetsår. 

 
111:2 Ekonomi, Förbundsstämman avgifter och arvoden 2020 

Michael Bergman föredrog förslag på avgifter och arvoden att presentera på årsstämman. 
Styrelsen beslutade föreslå stämman att lämna dessa oförändrat från tidigare år. 

 
§ 112 Kommitté- och föreningsärenden 
112:1   Medlemskap föreningar 
   Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.  
   Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet: 

Idrottsklubben Studenterna i Umeå 
     Shogun Shitoryu-Shukokai Karateklubb 
 
   Följande föreningar har begärt utträde: 

Shotokan Nippon 
   Visättra Wadoryu Karate 
   Huddinge Wadoryu Karate IF 



Kuma Dojo IF 
Musoo Kan Karateklubb 
Östersunds Jeet Kune Do Klubb 
KFUM JKS Stockholm 
Hikarikai Telge Karateklubb 
Bushido Akademin Idrottsförening 
Kopparbergs Shotokan karateklubb 

 
112:2  Förslag till medicinsk service; SM 

Urban Andersson föredrog MKs förslag till medicinsk service på SM.  
Styrelsen godkände förslaget med undantag för krav på ambulans samt med tillägget att  

  förbundet ska köpa in två medicinväskor som kan användas på SM vid behov och förfogas 
över av MK. 

 
112:3  Förslag Hälsodeklaration friskrivningsklausul 

Urban Andersson föredrog förslaget på Hälsodeklaration kopplad till tävlingslicens.  
Styrelsen beslutade att införa en ansvarsklausul i samband med ansökning av licens där  
sökande intygar att man är vid god hälsa utifrån de riktlinjer som krävs för att få licens.  
Styrelsen godkände förslaget och uppdrog till kansliet att justera ansökningsförfarandet. 

 
112:4  Förslag från TK; tävlingsrapportering 

Urban Andersson föredrog förslag från TK om ett tillägg i tävlingsrapporteringen för att sä-
kerställa bättre statistik kring tävlingsdeltagande. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget och 
uppdrog till kansliet att justera rapporteringsförfarandet. 

 
112:5  Förslag från TK; licensrutin 

Urban Andersson föredrog förslag från TK på rutin vid omhändertagande av tävlingslicens 
när karens inte krävs. Styrelsen beslöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att justera 
tävlingsbestämmelserna. 

 
112:6  Förslag, Mastersklasser i Kumite 

Urban Andersson föredrog förslaget att införa Mastersklasser i Kumite. Styrelsen beslöt att 
uppdra till kansliet att ansöka om tillstånd hos Kampsportsdelegationen.  

 
112:7  Parakarate 
  112:7.1 Mötesdeltagande 
  Joanna Stassos Wolf föredrog rapportering från sitt deltagande i möte med  

Parakaratekommittén, där verksamhetsplan för 2020 diskuterades. Styrelsen noterar att  
mötet uppfattats som positivt och att även representanter från TK och DK  
närvarade. Särskilt presenterades punkten om att ett samarbete planeras kring att ta fram 
ett nytt och mer tillgängligt regelverk för tävling i parakarate. Styrelsen tackar för initiativet 
och stödjer det fortsatta arbetet i frågan. 

 
  112:7.2 Direktiv 

Joanna Stassos Wolf föredrog förslag på nya direktiv för parakaratekommittén. Styrelsen be-
slöt godkänna förslaget och uppdrog till kansliet att uppdatera nödvändig information. 

 
112:8  Sammansättning kommittéer 

Urban Andersson föredrog nya sammansättningar av kommittéer. 
112:8:1 Juridiska Nämnden, ny ordförande 
Styrelsen välkomnar Mattias Garrido som ny ordförande i Juridiska Nämnden och noterar att 
tidigare ordförande kvarstår som ledamot. 



   
112:8:2 Shobu Ippon kommittén, ny ordförande 
Styrelsen välkomnar Mikael Fahlsten som ny ordförande i Shobu Ippon-kommittén samt  
riktar ett stort tack till avgående ordförande Leslie Jensen för sitt långvariga engagemang och  
utmärkta arbete. 

  
  112:8:3 Tekniska kommittén, ny ledamot 
  Styrelsen välkomnar Hanna Stensson som ny ledamot i Tekniska kommittén. 

   
 
§ 113     Allmänna övergripande ärenden 
 
113:1  a) Nomineringar till Årets Ungdom OK 
  b) Nomineringar till Årets Idrottsprestation OK 
  c) Nomineringar till Årets Idrottsförening OK 
  d) Utmärkelse Årets Raket  
   
  Sarah W Cedercrona föredrog de nomineringar som inkommit till stipendier a)-c). 
  Styrelsen utsåg mottagare per kategori a)-c) att offentliggöras på förbundsstämman 2020. 
  Styrelsen beslutade vidare att utmärkelsen Årets Raket hädanefter utgår pga den  
  statistiska osäkerhetsfaktorn i medlemsrapporteringen. 
 
113:2  Preliminära Röstlängden 
  Urban Andersson föredrog den preliminära röstlängden inför stämman 2020. Styrelsen  
  beslutade att uppdra kansliet att i vanlig ordning publicera den för påseende under två 

                 veckor för ev. administrativa korrigeringar. 
 

   113:3  Verksamhetsplan 
  Urban Andersson föredrog förslag på verksamhetsplan för 2020. Styrelsen beslöt godkänna 

förslaget för presentation på årsstämman. 
 
113:4  Fastställan av Per Capsulam – Undantag bedömning av Kata 
  Urban Andersson föredrog den sanktionsansökan som inkommit gällande undantag från po-

ängbedömning i Kata. Styrelsen beslutade att förlänga tidigare beslut att kunna använda 
flaggsystemet till att gälla även under 2020. 

 
§ 114 Övriga frågor  

114:1   Joanna Stassos Wolf informerade att ett möte kommer ske i Budapest mellan Isabel 
Moreno, ordförande i EKFs Medicinska Kommitté, Siamak Rezaie och Michael Pettersson 
möte. 
 
114:2 Michael Bergman informerade kring procedurer rörande bildande av bolag inför EM 
2021 och att frågan avses att tas upp på årsmötet.  
 
114:3 Styrelsen diskuterade OS i Tokyo 2020. 
 
114:4 Styrelsen diskuterade att administrera ett hjälpande infopack till kommittéer för att  
underlätta uppdraget som förtroendevald och bad kansliet ta hand om frågan. 
 
114:5 Styrelsen diskuterade PR-aktiviteter för att gynna sponsorrekrytering. 
 
114:6 Styrelsen diskuterade kvaltävlingen inför OS i Paris, Urban Johansson kommer närvara 
som förbundets representant. 



 
114:7 Styrelsen diskuterade att informationen behöver förtydligas gällande kriterier  
för utmärkelser och stipendier och bad kansliet att ta hand om frågan 
 

 
§ 115 Nästa möte 
 Fastställt datum: 25/2, telefonmöte 
 
§ 116 Mötets avslutande 
 Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah W Cedercrona 
 

 
Justerare 
 
 
 
Jane Schörling 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 
 

 PROTOKOLL FS 02/20 
fört vid styrelsemöte 2020-02-25 

 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 

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

  
§ 117  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 118  Fastställande av dagordning 
§ 119  Ekonomi 
              119:1 Bokslut 
              Föredragande Michael Bergman 
 
              119:2 Budget 
              Föredragande Michael Bergman 
 
              119:3 Revisorsuppdrag GT 
              Föredragande Michael Bergman 

 
§ 120  Allmänna övergripande ärenden 
  120:1 Proposition 1:2020 Bolagsbildning EM 2021 
  Föredragande Michael Bergman 
   
  120:2 Årsmötesfrågor 
  Föredragande Urban Andersson 
   
§ 121  Övriga frågor 
  Föredragande Urban Andersson 
 
§ 122  Nästa möte 
  Föredragande Urban Andersson 
 
§ 123    Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 117  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Michael Bergman. 
 
§ 118  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 119 Ekonomi 
 
119:1 Bokslut 

Michael Bergman föredrog förvaltningsberättelsen och hur kostnader fördelats över 2019, 
samt sammanfattade balansräkningen och redogjorde för avsättningar under året.  



Tillika föredrogs resultaträkningen med tydliggörande av under- och överskott. Styrelsen 
diskuterade igenom verksamheten som varit mot budget. Styrelsen beslutade att Michael 
Bergman föredrar förvaltningsberättelsen på årsstämman. 

 
119:2 Budget 

Michael Bergman föredrog förslag på budget att presentera på årsstämman.  
Styrelsen noterar att en omfördelning gjorts som ett resultat av den nya fördelnings- 
modellen för statliga medel. Styrelsen beslutade att Michael Bergman föredrar budget på 
årsstämman. 

 
119:3 Revisorsuppdrag GT 

Michael Bergman föredrog förslag på ny revisionsbyrå och presenterade Grant Thornton 
som samarbetspartner. Styrelsen beslöt godkänna förslaget till att presenteras på  
stämman. 
 
Vidare föredrogs från det rådgivningsmöte som skett med GT kring aktiebolagsbildning för 
EM 2021, där riskanalys gjorts och skatte- och momsärenden diskuterats.  

  
§ 120       Allmänna övergripande ärenden 
 
120:1       Proposition 1:2020 Bolagsbildning EM 2021 
                 Michael Bergman föredrog proposition för bolagsbildning. Styrelsen beslöt godkänna  
                förslaget och uppdrog till Michael Bergman att föredra propositionen på årsstämman. 
   
120:2     Årsmötesfrågor 

Urban Andersson föredrog planering för stämman.  
   

§ 121 Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 

 
§ 122 Nästa möte 
 Fastställt datum: 13/3, Quality Hotel Globen 
 
§ 123 Mötets avslutande 
 Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah W Cedercrona 
 

 
Justerare 
 
 
 
Michael Bergman 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 
 

 PROTOKOLL FS 03/20 
fört vid styrelsemöte 2020-03-13 

 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 

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

  
§ 124  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 125  Fastställande av dagordning 
§ 126  Föregående Protokoll FS02/20 
§ 127  Rapporter – ges på plats.  
§ 128  Ekonomi 
  128:1 Ekonomi och uppföljning 
   Föredragande Michael Bergman 
  
§ 129  Kommitté- och föreningsärenden 
  129:1 Medlemskap föreningar 
   Föredragande Sarah Wennerström 
  129:2 Förslag från TK; Öppen Parakarateklass 
   Föredragande Urban Andersson 
  129:3 Förslag från TK; Coachlicens Steg 3 

 Föredragande Urban Andersson 
  

§ 130  Allmänna övergripande ärenden 
  130:1 Ansökning Stora Grabbars och Tjejers Märke 
   Föredragande Urban Andersson 
  130:2 Fördelning av Verksamhetsstöd 
   Föredragande Urban Andersson 
  130:3 Sanktionering av aktiviteter 
   Föredragande Urban Andersson 
   
§ 131  Övriga frågor 
§ 132  Nästa möte 
§ 133    Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 124  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolf. 
 
§ 125  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 126  Föregående Protokoll FS02/20 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/20. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
 



§ 127  Rapporter 
 
Urban Andersson rapporterade 
- att EM i Baku är inställt pga Coronavirusets spridning. 
- att dialog har förts med arrangören för Katapokalen och att tydlig information om de restriktioner som  
gäller med anledningen av regeringens förbud för folksamlingar har införts. 
- att en högt uppskattad kollega från Finland och EKF har gått bort, Yrsa Ranki. Styrelsen beklagar sorgen. 
 
Urban Johansson rapporterade från uppdraget att stödja landslaget i arbetet kring att strukturera  
organisation och budget. 
 
Joannas Stassos Wolf rapporterade från sitt deltagande som en av föreläsarna i den utbildningsdag som  
arrangerades av Medicinska Kommittén för att rekrytera läkare till förbundet.  
 
Javier Escalante rapporterade kring pågående dialoger inom WKF pga Coronavirusets påverkan. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade  
- från kansliets intensiva arbete med att informera om, svara på frågor och stödja föreningar kring  
Coronavirusets påverkan på Karatens aktiviteter, samt det extra arbete som utförts för att säkerställa  
verksamheten. 
- från sitt deltagande i Riksidrottsförbundets extrainkallade stormöte om Coronavirusets påverkan på  
idrotten. RF har infört en rad åtgärder för att kunna stödja specialidrottsförbunden med rådgivning. 
 
 
§ 128     Ekonomi 
128:1     Ekonomi och uppföljning 
               Michael Bergman föredrog ekonomirapport per februari 2020, lämnas utan anmärkning. 
 
§ 129     Kommitté- och föreningsärenden 
129:1  Medlemskap föreningar 
  Sarah Wennerström föredrog medlemsärenden.  
  Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet: 
  Ihsan Kultur och Idrott 
    
  Följande föreningar har begärt utträde: 

Oyama Karate Kai  
Tai Kai Dojos Förening  
Kyokushinkai Josto Idrottsförening 

 
129:2    Förslag från TK; Öppen parakarateklass 

Urban Andersson föredrog TKs förslag till att införa en öppen klass för Parakarate på SM. Styrelsen 
stödjer förslaget men beslutade att remittera det till Parakaratekommittén för att specificera regler 
för klassindelning. 

 
129:3  Förslag från TK; Coachlicens steg 3 

Urban Andersson föredrog förslaget från TK på Coachlicens steg 3. Styrelsen anser att förslaget i 
syfte att bidra till ökad kompetens är bra, dock anser styrelsen att vissa modifieringar krävs för att 
undvika onödiga avgifter för ledare samt administration.  

 Styrelsen beslöt att införa en fördjupad coachbriefing på SM, Coachbriefingen ingår som en del av    
Coachlisens steg 2 och är obligatorisk om du ska coacha på SM, utbildningen är kostnadsfri.  

  Utbildningen genomförs varje år och skall läggas in i schemat för SM. Utbildningen innehåller även 
den coachbriefing som DK genomför varje år. Styrelsen ger TK i uppdrag att ta fram nödvändigt un-
derlag för utbildning, korrigera på hemsida och samarbeta med DK gällande briefingens utformning. 
   



 
§ 130     Allmänna övergripande ärenden 
 
  130:1 Ansökning Stora Grabbars och Tjejers Märke 
  Föredragande Urban Andersson 
  Urban Andersson föredrog de fyra ansökningar som inkommit för Stora Grabbars och  
  Tjejers märke. Styrelsen behandlade ärendet och beslutade kring utdelning. 
 
  130:2 Fördelning av Verksamhetsstöd 
  Föredragande Urban Andersson 

   
130:2.1 Parakarate 
Urban Andersson föredrog kring verksamhetsstöd för parakarate. Styrelsen beslutade att  

  ansökningsprocessen sköts av kansliet, med Michael Bergman och Jane Schörling som  
  ansvariga i styrelsen. Bedömning av ansökningar sker i samråd med parakaratekommittén. 
 

   130:2.2 Karatelyftet 
   Urban Andersson föredrog kring verksamhetsstödet Karatelyftet. Styrelsen beslutade att an-

sökningsprocessen sköts av kansliet, med Michael Bergman och Jane Schörling som ansvariga i 
styrelsen.  

 
  130:3 Sanktionering av Aktiviteter 

  Föredragande Urban Andersson  
Styrelsen beslutade att ge kansliet mandat att avslå sanktionsökningar och dra tillbaka  
befintliga sanktioner för att anpassa förbundets verksamhet i enlighet med myndigheternas  

  rekommendationer. 
 
§ 131    Övriga frågor  

 131:1 Styrelsen diskuterade det kommande årsmötet. 
 
§ 132 Nästa möte 
 Fastställs senare 
 
§ 133 Mötets avslutande 
 Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 

Vid protokollet   Mötesordförande 
  
 
 
Sarah W Cedercrona   Urban Andersson 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Joanna Stassos Wolf 



 
 

Förbundsstyrelsen 

 
 

 PROTOKOLL FS 04/19 
fört vid konstituerande styrelsemöte 2020-03-14 
Quality Hotel Globe, Stockholm 
 

Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 
 

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

  

§ 134  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 135  Fastställande av dagordning 
§ 136  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
§ 137  Svenska Karateförbundet, firmateckning bank- och plusgiro 
§ 138 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser 
§ 139  Svenska Karateförbundets ekonomihantering, attesträtt 
§ 140 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2020 
§ 141 Övriga frågor 
§  142   Nästa möte 
§  143   Mötets avslutande 
 
 
§ 134  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. 
Till justerare utsågs Jane Schörling. 
 
 
§ 135  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§ 136  Svenska Karateförbundet, firmateckning 
Beslöts att förbundsstyrelsen i förening jämte Urban Andersson, förbundsordförande och Michael  
Bergman, förbundskassör, var för sig tecknar firman Svenska Karateförbundet. 
 
 
§ 137 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. 
 
 
§ 138 Svenska Karateförbundet, firmateckning övriga värdeförsändelser   
Beslöts att förutom firmateckning ovan också Sarah W. Cedercrona och  
Naja Rehn var för sig tecknar förbundets övriga värdeförsändelser. 
 
 
§ 140 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 ekonomi- 
hantering. Sarah W. 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. 
 
 
§ 141 Representation Sveriges Olympiska kommittés årsmöte 2020 
Beslöts att Javier Escalante närvarar. 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 142 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 143 Nästa möte 
Datum fastställs senare. 
 
 
§ 144 Mötets avslutande 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet 

 
 
 
 
Mötesordförande 

Sarah Wennerström Cedercrona 
 
 
 

Urban Andersson 
 
 
 

 
 
 
Justerare 

 
 
Jane Schörling 

 



 
 

Förbundsstyrelsen 
 
 

 PROTOKOLL FS 05/20 
fört vid digitalt styrelsemöte 2020-05-26 

 
Närvarande  
 
 
 
 
 
 
Adjungerad 

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

  
§ 144  Mötets öppnande och val av justerare 
§ 145  Fastställande av dagordning 
§ 146  Föregående Protokoll FS03/20 och 04/20 
§ 147  Rapporter – ges på plats.  
§ 148  Ekonomi 
  148:1 Ekonomi och uppföljning 
   Föredragande Michael Bergman 
  
§ 149  Kommitté- och föreningsärenden 
  149:1 Medlemskap föreningar 
   Föredragande Sarah Wennerström 
  149:2 Förslag från TK; Direktiv för sanktion av tävling 
   Föredragande Urban Andersson 
  149:3 Förslag från TK; Sanktionsansökan 

 Föredragande Urban Andersson 
  

§ 150  Allmänna övergripande ärenden 
  150:1 Ansökning Högsta Förtjänsttecken 
   Föredragande Urban Andersson 
  150:2 Samarbete med Försvarsmakten 
   Föredragande Urban Andersson 
   
§ 151  Övriga frågor 
§ 152  Nästa möte 
§ 153     Mötet avslutas 
 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 144  Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Till justerare utsågs Urban Johansson. 
 
§ 145  Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 146  Föregående Protokoll FS02/20 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/20 och FS04/20. Protokollen godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 147  Rapporter 
Jane Schörling rapporterade 
- från arbetet med bidragsfördelning inom Karatelyftet där förbundet har ca 900 000 till sitt förfogande fördelat på 
tre sökbara områden. Per 20/5 har ansökningar för 2,1 mkr inkommit, varav 640 000 kr har godkänts.  
Styrelsen noterar att föreningarna uppvisar särskilt berömvärd innovation vad gäller bidragsberättigade lösningar 
inom området som stödjer åtgärder under corona-krisen. 
 
- att gällande de bidrag som finns att söka för verksamhet inom parakarate har tyvärr intresset hittills varit lågt. 



 
Urban Johansson rapporterade  
- från uppdraget att stödja landslaget i arbetet kring att strukturera organisation och budget. 
 
- från arbetet med upphandling av förbundssponsor för perioden 2021-2023. 
 
Joannas Stassos Wolf rapporterade  
- angående omfördelning av ansvarsområden inom Medicinska Kommittén, då en av ledamöterna nu tillfälligt har 
pausat sitt ideella uppdrag pga särskilt arbete med Covid-19. Styrelsen har full förståelse och tackar ledamoten för 
sina viktiga insatser inom vården. 
 
- att Antidopingarbete enligt RFs senaste riktlinjer har påbörjats för landslaget. 
 
Urban Andersson rapporterade 
- från digitalt möte med Göteborg & Co ang. EM 2021, där också Sarah W Cedercrona och Siamak Rezaie deltog.  
Noteras att en ny projektledare tillsatts och att samarbete och planering fortskrider positivt, dock med en viss  
tidsförskjutning pga Corona-krisen. 
 
- från sitt arbete som styrelseledamot inom EKF och kring planeringen för kommande internationella evenemang  
och deras genomförande. Noteras att EM 2021 i Göteborg nu är ett kvalificeringsmoment till OS i Tokyo. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade  
- kring lanseringen av det internationella PR-arbetet inför EM2021 och samarbetet med WKFs huvudkontor. Reklam-
filmen ”Welcome to Sweden” har per 26/5 ca 40 000 visningar. Ytterligare en film i intervjuformat har producerats 
och lämnats över till WKF för senare publicering. 
 
- från kansliets arbete med att informera om, svara på frågor och stödja föreningar kring hur Covid-19 påverkar  
Karatens aktiviteter, samt det extra arbete som utförts för att säkerställa verksamheten. Noteras att föreningarna 
uppvisat god kreativitet och varit lösningsorienterade för att hindra smittspridning. 
 
- från sitt deltagande i digitala möten med Riksidrottsförbundet, där hon bl.a. varit del av den referensgrupp som för 
kampsporternas talan gällande hur riktlinjerna för ekonomisk kompensation pga Corona-krisen bör fördelas. 
 
§ 148     Ekonomi 
148:1     Ekonomi och uppföljning 
               Michael Bergman föredrog ekonomirapport per sista april 2020, lämnas utan anmärkning. 
 
§ 149     Kommitté- och föreningsärenden 
149:1  Medlemskap föreningar 
  Sarah W Cedercrona föredrog medlemsärenden.  
 
  Styrelsen välkomnar följande föreningar som medlemmar i förbundet: 
  Järna Idrottsförening  
  Stockholms Idrottsförening Midia 
  Limhamns Shotokan karateklubb  
  Forshaga Karate Förening  
  Shito Ryu Karate Do Klubb 
    
  Följande föreningar har begärt utträde: 
  Combat Academy IF Vaxholm  
  Wakai Trollhättans Karateklubb 
 
149:2    Förslag från TK; Nya direktiv för sanktion av tävling 

Urban Andersson föredrog TKs förslag till nya direktiv för sanktion av tävling.  
Styrelsen beslöt godkänna förslaget. 

 
149:3  Förslag från TK; Ny blankett för sanktionsansökan vid tävling 

Urban Andersson föredrog förslaget från TK på ny blankett för sanktionsansökan vid tävling.  
Styrelsen beslöt godkänna förslaget. 



 
§ 150     Allmänna övergripande ärenden 
  150:1 Ansökan Högsta Förtjänsttecken. 
  Föredragande Urban Andersson 
  Urban Andersson föredrog den ansökan om högsta Förtjänsttecken som inkommit. Styrelsen behandlade 
  ärendet och beslutade att utmärkelsen ska delas ut vid i första hand nästkommande årsmöte. 
 
  150:2 Samarbete med Försvarsmakten 
  Föredragande Urban Johansson 

Urban Johansson föredrog den påbörjade dialogen med Försvarsmakten om ett potentiellt samarbete kring 
målgruppen kvinnor 16-23 år under 2021. Styrelsen beslutade att ge Urban Johansson mandat att fortsätta 
dialogen och utvecklingen av förslag på hur ett samarbete kan se ut.  

   
§ 151   Övriga frågor  

151:1 Styrelsen diskuterade SM 2020 och dess planering utifrån rådande förutsättningar med påverkan av 
Covid-19. Uppdrog till Sarah W Cedercrona att föra en dialog med arrangören för att ge underlag till styrel-
sens ställningstagande. 
 
151:2 Styrelsen noterar att Juridiska Nämnden har handlagt ett ärende och tackar JN för ett väl genomfört 
uppdrag. 

 
§ 152 Nästa möte 
 Preliminärt 14/8. 
 
§ 153 Mötets avslutande 
 Urban Andersson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 

Vid protokollet   Mötesordförande 
  
 
 
Sarah W Cedercrona   Urban Andersson 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
Urban Johansson 

  
 
 
 



 
 

Förbundsstyrelsen 

 PROTOKOLL, FS 06/20 
6:e oktober 2020 kl 17:00, Teamsmöte. 
 

 
Närvarande 
 

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

Adjungerad Sarah W Cedercrona 

 
§ 154 Mötets öppnande och val av justerare 
Förslag till justerare: Michael Bergman 
§ 155 Fastställande av dagordning 
§ 156 Föregående Protokoll 05/20 
§ 157 Rapporter  
§ 158 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
158:1 Ekonomi och uppföljning 
158:2 Budgetäskande landslag 
§ 159 Kommitté- och föreningsärenden 
159:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah Wennerström 
 159:1:1 Översikt 
 159:1:2 Ansökan Knivsta Kampkonstakademi 
159:2 Förslag TK; Justering av Tävlingsbestämmelser 
159:3 Per Capsulam; ny sammansättning av Kyokushinkommittén 
Föredragande Michael Bergman 
159:4 Per Capsulam; Förslag från UK, justering av utbildningsstegen 
Föredragande Urban Andersson 
§ 160 Allmänna övergripande ärenden 
160:1 Per Capsulam; Genomförande SM 2020 
Föredragande Urban Andersson 
160:2 Per Capsulam: Införande av OS-klasser på DM 
Föredragande Urban Andersson 
160:3 Remiss om ny modell för SM 
Föredragande Urban Andersson 
160:4 Sanktionsansökan katabedömning med flaggsystem  
Föredragande Urban Andersson 
160:5 Förbundsponsring 2021 
Föredragande Urban Andersson 
160:6 Riskanalys EM 2021 
Föredragande Urban Andersson 
§ 161 Övriga frågor 
§ 162 Nästa möte 
§ 163 Mötet avslutas 
 



 
 
§ 154 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Till justerare 
utsågs Michael Bergman. 
 
§ 155 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 156 Föregående Protokoll 05/20 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/20. Protokollet godkändes och lades till hand-
lingarna. 
 
§ 157 Rapporter - ges på plats. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade  
- kring den uppkomna situationen med Covid-19 smitta i kumitelandslaget efter ett tränings-
läger i Sundsvall. Smittan har även spridit sig till RIG, totalt per 6/10 är 12 personer bekräftat 
sjuka. GS och ansvariga för lägret har varit i kontakt med regionernas smittskyddsenheter 
samt Folkhälsomyndigheten för att assistera i smittspårning, myndigheterna har meddelat 
att de är tillfredsställda med hur SKF har hanterat situationen enligt kraven på riktlinjer och 
uppföljning. Styrelsen beklagar situationen och tackar de inblandade för snabbt och bra  
agerande. 
 
- från en rad möten med RF i olika ämnen, bl.a. kring uppföljning av bidragsstöd, Covid-19, 
ledarskapsdag för generalsekreterare och konferens för utveckling av elitidrottsutbildningar. 
 
Joanna Stassos rapporterade  
- från dialog med MK kring utformning av säkrare corona-åtgärder. 
 
Michael Bergman rapporterade  
- från möten med Kyokushin-kommittén 
 
Javier Escalante rapporterade 
- från den vänskapsmiddag som ägde rum mellan representanter för SKF och Japans  
ambassadör, som visade intresse för bl.a. förbundets utbildningsprogram samt RIG m.m.  
- från sitt deltagande vid Svenska Olympiska Kommitténs årsmöte.  
- från den Domarkonferens som hölls av DK digitalt den 4/10, rapporterad som väl genom-
förd med lyckat resultat. Styrelsen tackar DK för initiativet. 
 
Urban Johansson rapporterade  
- från sitt närvarande på landslagslägret i Sundsvall där han deltog i arbetsmöte med lands-
lagsledningen kring utbildningsprojekt med fokus på mental coachning och ledarskap samt  
om utveckling av hjälpverktyg och fysträningsverksamheten. 
 
Urban Andersson rapporterade  
- att schemat för NM skjuts framåt, där Norge tilldelas värdskap 2021 istället för det inställda 
året 2020 vilket innebär att Sverige kommer att arrangera NM 2023 istället för 2022. 
 



 
§ 158 Ekonomi 
158:1 Ekonomi och uppföljning 
Föredragande Michael Bergman 
Michael Bergman föredrog ekonomirapport per september 2020, förbundets ekonomi är  
att anses som god och lämnas utan anmärkning. Dock påpekas den märkbara nedgången  
av aktiviteter under året p.g.a. corona-krisen. 
 
158:2 Landslagsbudget 
Urban Johansson presenterade landslagets budgetplanering och deras äskande för 2021.  
Kassör Michael Bergman replikerade att ett budgetäskande ska åtföljas av en verksamhets-
plan, utifrån vilken det bör bestämmas om budgetäskandet motsvarar förväntade aktivite-
ter. Styrelsen diskuterade måluppfyllelsen kring landslagets verksamhetsplanering. Styrelsen 
gav Urban Johansson, Urban Andersson och Michael Bergman i uppdrag att fortsätta assi-
stera LL i att planera för aktiviteter. 
 
§ 159 Kommitté- och föreningsärenden 
159:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah Wennerström 

159:1:1 Översikt 
Följande föreningar välkomnas som medlemmar i SKF: 

• Westcoast Karate Shotokan Club 

• KFUM Zliproad CSC 

• Stockholms Budo Sportkarate Club 

• Phoenix Karatekubb 

• Vetlanda karateklubb 

• Väsby Shotokan Karateklubb 

• Lysekil Karateförening 
 
Följande förening har begärt utträde: 

• Gentoku Kai Gamlestadens Karateklubb 
 

159:1:2 Ansökan Knivsta Kampkonstakademi 
Styrelsen behandlade medlemsansökan från Knivsta Kampkonstakademi. Beslutade att avslå 
föreningens ansökan pga betydande brister kring demokratiska principer i stadgar vilket ej 
står i enlighet med förbundets riktlinjer för hur verksamhet bör bedriva, samt felaktigheter i 
övriga ansökningshandlingar. Uppdrog till kansliet att meddela föreningen. 
 
159:2 Förslag TK; Tävlingsbestämmelser 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson presenterade TK:s förslag på justerade Tävlingsbestämmelser. Styrelsen 
beslutade att godkänna förslaget med vissa ändringar, uppdrog till kansliet att förtydliga  
innehållet och återkoppla till TK.  
 
159:3 Per Capsulam; ny sammansättning av Kyokushinkommittén  
Föredragande Michael Bergman 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om ny sammansättning av  
Kyokushinkommittén. 
 



 
159:4 Per Capsulam; Förslag från UK, justering av utbildningsstegen  
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om justering av utbildningsstegen till ett 
digitalt Steg 1, enligt förslag från Utbildningskommittén. Detta för att underlätta utbildning 
utan fysisk närvaro. 
 
§ 160 Allmänna övergripande ärenden 
160:1 Per Capsulam; Genomförande SM 2020 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om att ställa in SM 2020 till följd av  
komplikationer till följd av Covid-19. 
 
160:2 Per Capsulam: Införande av OS-klasser på DM 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen fastställde tidigare per capsulam-beslut om möjligheten för SDF att välja OS-klasser 
som alternativ på DM. 
 
160:3 Remiss om ny modell för SM 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen tackar DK och TK för inkomna remissvar och bordlägger frågan tillsvidare. 
 
160:4 Sanktionsansökan för kata-bedömning med flaggsystem  
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog den inkomna ansökan från tävlingsarrangör Per-Ola Olsson om 
möjligheten att kunna använda flaggsystem för bedömning på kata-tävling även under 2021 
trots införandet av poängbedömning som standard. Mot bakgrund av den låga verksam-
heten 2020 pga Covid-19 och därmed begränsade möjligheter för utbildning av domare i det 
nya poängsystemet, beslutade styrelsen att tillåta flaggsystemet som alternativ även under 
2021. Uppdrogs till kansliet att meddela arrangören och offentliggöra beslutet. 
 
160:5 Förbundsponsring 2021 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog från förhandlingar med förbundssponsor inför 2021.  
Styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Kaiten under 2021 och tackar företrädare Peters 
Stenfors för hans engagemang och vilja att stödja svensk karate. 
 
160:6 Riskanalys EM 2021 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog den nuvarande statusen kring planering av EM 2021 i Göteborg 
och den problematik som uppstått med anledning av Corona-krisen samt följdeffekter i för-
hållande till praktiska frågor och ekonomisk påverkan. Den utsedda styrgruppen arbetar i 
samråd med EKF för att anpassa planering efter rådande läge. Styrelsen lämnar mandat till 
styrgruppen bestående av Urban Andersson, Michael Bergman, Sarah W Cedercrona och  
Siamak Rezaie, att fatta fortsatta beslut i samråd med EKF. 
 
 
 
 



§ 161 Övriga frågor 
- Kansliet: Urban Andersson lyfte frågan om den väntade flytten av kansliets lokaler som för-
senats med anledning av Covid-19. Besked från hyresvärd om nytt inflyttningsdatum och lo-
kaler väntas under hösten, med planerad flytt våren 2021. Vidare informerades om att kans-
liet kommer att ta över vissa administrativa uppgifter som rör landslagets sponsring för att 
avlasta landslagskommittén.  
 
§ 162 Nästa möte 
Teamsmöte tisdag 10/11 kl 17:30 
 
§ 163 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 



 
 

Förbundsstyrelsen 

 PROTOKOLL, FS 07/20 
3:e november 2020 kl 17:00, Teamsmöte. 
 

Närvarande 
 

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

Adjungerad Sarah W Cedercrona 

 
§ 164 Mötets öppnande och val av justerare 
Förslag till justerare: Javier Escalante 
§ 165 Fastställande av dagordning 
§ 166 Föregående Protokoll 06/20 
§ 167 Rapporter  
§ 168 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
169:1 Ekonomi och uppföljning 
§ 169 Kommitté- och föreningsärenden 
169:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah Wennerström 
§ 170 Allmänna övergripande ärenden 
170:1 Förbundsstämma 2021  
Föredragande Sarah W Cedercrona 
170:2 Förbundssponsring 
Föredragande Urban Johansson 
170:3 EM 2021 
Föredragande Urban Andersson 
170:4 E-tävling 
Föredragande Urban Andersson 
§ 171 Övriga frågor 
§ 172 Nästa möte 
§ 173 Mötet avslutas 
 

 
 
§ 164 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Javier Escalante 
 
§ 165 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 166 Föregående Protokoll 06/20 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/20. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 167 Rapporter  
 
Urban Andersson rapporterade  
- från digitalt möte med EKF där samtliga Europeiska förbund var inbjudna. Från Sverige deltog  
Urban Andersson, Sarah W Cedercrona och Javier Escalante. På mötet meddelades att JEM i  



Finland sköts upp till augusti 2021, samt så rapporterade Sverige kring EM-planering och den proble-
matik som omger situationen pga pandemin diskuterades. Efter följde ett  
separat möte för EKFs styrelse, där Urban Andersson deltog som ledamot och Javier  
Escalante som adjungerad representant för WKF/EKF Domarkommitté. 
 
Urban Johansson rapporterade  
- från Landslagets fortsatta planering, där man valt att ställa in höstens återstående lägerverksamhet 
pga Covid-19.  
 
Joanna Stassos rapporterade  
- från dialog med MK om riktlinjer kring corona-åtgärder för landslagsverksamheten. 
 
Javier Escalante rapporterade 
- att Domarkommittén kommer anordna sin första digitala domarkurs söndagen den 29/11. 
 
Michael Bergman rapporterade  
- från det pågående budgetarbetet i organisationens olika kommittéer. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade 
- från förbundets pågående arbete och möten avseende corona-krisen. 
- från pågående samarbete med Japan Karate Federation. 
 
§ 168 Ekonomi 
168:1 Ekonomi och uppföljning 
Föredragande Michael Bergman 
Michael Bergman föredrog ekonomirapport per oktober 2020, förbundets ekonomi är att anse som 
god och lämnas utan anmärkning.  
 
§ 169 Kommitté- och föreningsärenden 
169:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah Wennerström 

 
Följande föreningar välkomnas som medlemmar i SKF: 

• Oskarströms Karateklubb 

• Fredrika Bremergymnasiets IF * 

• Hofors Shotokan Karate 
 

Följande förening har begärt utträde: 

• Karategymnasiet IF * 

• Göteborg Tang Soo Do Klubb 
 

*Förtydligande: Fredrika Bremergymnasiets IF ersätter Karategymnasiets IF, verksamheten påverkas inte. 
 

§ 170 Allmänna övergripande ärenden 
170:1 Förbundsstämma – digital lösning 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
GS föredrog förslaget att Förbundsstämma 2021 genomförs som digital- eller hybridstämma, för att 
öka möjligheten för föreningar att kunna delta under pandemin. Samt så föredrogs  
förslag på val av system. Styrelsen är positiva förslaget och beslöt uppdra till kansliet att  
fortsätta med planeringen. 
 
170:2 Förbundssponsring 
Föredragande Urban Johansson 
Urban Johansson föredrog de förhandlingar som pågår kring sponsorsamarbete med en framstående 
samhällsorganisation. Styrelsen uppdrar till Urban Johansson att fortsätta  
arbetet med att undersöka möjligheterna kring samarbetet. 



 
170:3 EM 2021 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog situationen som omger planeringen för EM 2021 i Göteborg och den riska-
nalysprocess som pågått löpande sedan augusti, samt från diskussioner med EKF om möjligheter att 
genomföra ett EM i rådande pandemi. GS Sarah W Cedercrona föredrog de kontakter som skett med 
myndigheter i rådgivande syfte; Riksidrottsförbundet, Kulturdepartementet, Smittskydd Västra Göta-
land och Folkhälsomyndigheten. Styrelsen diskuterade därefter den uppkomna problematiken med 
anledning av effekter orsakade av Covid-19.  
Styrelsen uppdrog till Urban Andersson och Sarah W Cedercrona att genomföra en fortsatt dialog 
med EKF. 
 
170:4 E-tävling 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog förslaget och konceptet till att införa formatet E-tävling som  
tillåten tävlingsform för WKF Kata. Styrelsen beslutade godkänna förslaget och uppdrar  
till kansliet att handlägga tävlingsformen och sanktionsansökningar tillsammans med TK  
och DK. 
 
§ 171 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 172 Nästa möte 
Teamsmöte tisdag 8/12 kl 17:00. 
 
§ 173 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
________________________  _________________________ 
Sarah W Cedercrona   Urban Andersson 
 
 
 
 
Justerare 
 
 
__________________________ 
Javier Escalante 



          
 

Förbundsstyrelsen 

 PROTOKOLL, FS 08/20 
8:e december 2020 kl 17:00, Teamsmöte. 
 

 
Närvarande 
 
 
 
 
Anmält förhinder 

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

Adjungerad Sarah W Cedercrona 

 
§ 174 Mötets öppnande och val av justerare 
Förslag till justerare: Jane Schörling 
§ 175 Fastställande av dagordning 
§ 176 Föregående Protokoll 06/20 
§ 177 Rapporter  
§ 178 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
178:1 Ekonomi och uppföljning 
178:2 Budget 2021 
§ 179 Kommitté- och föreningsärenden 
Föredragande Sarah Wennerström 
179:1 Medlemskap föreningar 
179:2 Statistikrapport medlemskap  
Föredragande Urban Andersson 
179:3 Fastställan per capsulam - Direktiv Domarkommittén 
§ 180 Allmänna övergripande ärenden 
Föredragande Urban Andersson 
180:1 Fastställan per capsulam - Rekryteringsstöd  
180:2 Fastställan per capsulam - Digitala föreläsningar 
180:3 Fastställan per capsulam - Sponsoravtal Svenska Spel 
180:4 Verksamhetsplan 2021 
180:5 Styrelsekonferens visionsarbete 2021 
180:6 Förbundskonferens 2021 
§ 181 Övriga frågor 
§ 182 Nästa möte 
§ 183 Mötet avslutas 
 

 
 
§ 174 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Jane Schörling 
 
§ 175 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 



§ 176 Föregående Protokoll 07/20 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS06/20. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 177 Rapporter  
 
Javier Escalante rapporterade 
- från domarutbildning 29/11; ca 50 personer deltog i webinarium, i form av befintliga och 
blivande domare, coacher och observatörer. Utbildningen omfattade både kata och kumite 
och ca ett tiotal deltagare kommer att gå fortsättningskurs för att ta nya licenser. Styrelsen 
tackar DK för ett väl genomfört arrangemang. 
 
Urban Johansson rapporterade 
- att möte med en potentiell samarbetsparter kommer att ske i januari. 
- att diskussioner förts med Landslagsledningen om verksamheten inför 2021. 
 
Jane Schörling rapporterade 
- att hon deltagit i ett möte med sikte på att utveckla arbetet med jämställdhetsfrågor. 
 
Michael Bergman rapporterade 
- att en omfördelning gjorts inom ramen för Karatelyftet för att stödja föreningar i att 
 bibehålla verksamhet under Corona-krisen. 
 
Urban Andersson rapporterade 
- från EKF:s styrelsemöte. 
- från möte med Riksidrottsförbundets ordförande och Generalsekreterare samt 6 andra 
kampsportsförbund, där även Sarah W Cedercrona deltog. Mötet syftade till att förbunden i 
en gemensam satsning ska stödja föreningar i processen att söka och tilldelas ekonomiskt 
stöd från RF under pandemin. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade 
- från möte med distriktet ÖNKF och medlemmar från DK och TK, med anledning av  
pilotprojektet att genomföra en e-tävling för klubbar i övre Norrland. Styrelsen tackar  
deltagarna för deras engagemang. 
- från möten med RF om bidragsstöd, Corona-åtgärder m.m. 
- från möte med RIG Karategymnasiet med anledning av planering för kommande läsår och 
ansökningar från nya elever. Styrelsen tackar RIG för detta år och ser positivt på antalet  
sökande inför 2021. 
 
§ 178 Ekonomi 
178:1 Ekonomi och uppföljning 
Föredragande Michael Bergman 
Michael Bergman föredrog ekonomirapport per oktober 2020; förbundets ekonomi  
är att anses som god och lämnas utan anmärkning.  
 
178:2 Förslag till budget 2021 
Föredragande Michael Bergman 
Michael Bergman föredrog förslag till budget för 2021. Styrelsen diskuterade budgeten  
och det uppdrogs till var och en att återkomma med synpunkter och kommentarer till nästa 
styrelsemöte. 
§ 179 Kommitté- och föreningsärenden 



179:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah Wennerström 
 
Följande föreningar har begärt utträde: 

• Sportkarate Klubb Samurai 

• Haparanda Karate Klubb 

• Colibri KFUK-KFUM  

• SK Lion Kampsport och Karate Klubb 
 
179:2 Statistikrapport medlemskap 
Föredragande Sarah Wennerström 
Efter årets medlemsrapportering i IdrottOnline har förbundet 23 434 registrerade  
medlemmar fördelat på 324 klubbar. Styrelsen tackar förbundets medlemsföreningar för ett 
gott samarbete gällande årets medlemsrapportering. 
 
179:3 Fastställan per capsulam - Direktiv Domarkommittén 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen beslutade att fastställa det per capsulam beslut som tagits angående att godkänna  
förslag på reviderade direktiv för Domarkommittén. 
 
§ 180 Allmänna övergripande ärenden 
Föredragande Urban Andersson 
180:1 Fastställan per capsulam - Rekryteringsstöd 
Styrelsen beslutade att fastställa det per capsulam beslut som tagits angående att godkänna  
förslag på bidrag till föreningar med syfte att satsa på medlemsrekrytering inför 2021. 
 
180:2 Fastställan per capsulam - Digitala föreläsningar  
Styrelsen beslutade att fastställa det per capsulam beslut som tagits angående att godkänna  
förslag på att köpa in två digitala föreläsningar till förmån för föreningsutveckling. 
 
180:3 Fastställan per capsulam - Sponsoravtal Svenska Spel 
Styrelsen beslutade att fastställa det per capsulam beslut som tagits angående att godkänna  
mandat till Michael Bergman och Sarah W Cedercrona att utvärdera sponsringsavtal med 
Svenska Spel för perioden 2021-2022. 
 
180:4 Verksamhetsplan 2021 
Styrelsen diskuterade förslag till VP för 2021. Uppdrogs till styrelsen att inkomma  
med synpunkter och kommentarer till nästa FS-möte. 
 
180:5 Styrelsekonferens visionsarbete 2021 
Styrelsen beslutade att genomföra en styrelsekonferens under Q1 2021,  
uppdrogs till  
kansliet att titta på ett förslag på datum och plats. 
 
180:6 Förbundskonferens 2021  
Styrelsen beslutade att preliminärt boka en förbundskonferens under Q3 2021,  
uppdrogs till  
kansliet att titta på förslag på datum och plats. 
 
§ 181 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 



 
 
 
§ 182 Nästa möte 
Teamsmöte tisdag 2/2 2021 kl 17:00. 
 
§ 183 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
________________________  _________________________ 
Sarah W Cedercrona   Urban Andersson 
 
 
Justerare 
 
 
__________________________ 
Jane Schörling 
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