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___________________________________________________________________________ 
§ 20 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Joanna Stassos Wolff 
 
§ 21 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 22 Föregående Protokoll 02/22 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS02/22. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 23 Rapporter  
Joanna Stassos Wolf rapporterade: 
- kring omorganisation i Medicinska kommittén med anledning av att ordförande Michael 
Pettersson avtackas på kommande stämma. Hon redogjorde för strukturen i MK och upp-
märksammade att MK söker nya ledamöter och läkare.  
 
Michael Bergman rapporterade: 
- att flera vidareutbildningar har godkänts för representanter för Medicinska kommittén 
samt Landslagsledning.  
 
Jane Schörling rapporterade: 
- från sin roll som sammankallande styrelseledamot i uttagningskommittén för Katatrupp  
inför Europamästerskapen och redogjorde för processen samt de underlag som funnits. 



Styrelsen tackar Karin Hägglund, Conny Helgesson Ferm samt Emilio Merayo för deras  
insatser som kommittéledamöter. 
 
Urban Andersson rapporterade från: 
- uttagningen av Kumitetrupp inför Europamästerskapen och redogjorde för processen samt 
de underlag och statistik som funnits. Styrelsen tackar Domarkommittén samt landslagets 
sportchef för insamlande av underlagen. 
 
- digitalt möte med World Karate Federation som ägde rum m.a.a. Ukraina-krisen i syfte att 
hämta in åsikter från medlemsländerna huruvida WKF, i enlighet med IOC:s rekommendat-
ion, bör utesluta atleter/delegater från Ryssland och Belarus från att delta i evenemang. 
Även Sarah W Cedercrona deltog på mötet. Urban framförde Sveriges bestämda synpunkt 
att IOC:s rekommendationer ska följas i solidaritet med Ukraina. 
 
- sitt arbete i RF:s grupp för Politisk valoffensiv, i syfte att inför riksdagsvalet 2022 söka mer 
statligt stöd för svensk idrott. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade:  
- att det pågår en översyn över förbundets ekonomisystem i syfte att effektivisera och  
digitalisera. 
 
- att den årliga återrapporteringen till RF, med anledning av hur förbundet nyttjar statliga 
stöd, nu är gjord, där även Michael Bergman och Naja Rehn har deltagit. 
 
- från sitt arbete i EKF, där flera möten ägt rum, med bl.a. anledning av ställningstagande i 
Ukraina-krisen och där hon framfört svenska samt samlade nordiska synpunkter och förhåll-
ningssätt i frågan efter dialog med SKF, RF, Engso samt NKF. EKF beslutade bl.a. att dra till-
baka värdskapet för EM 2023 från Ryssland. Vidare deltog hon i WKF:s digitala möte, där 
även Urban Andersson deltog, och framförde i egenskap av EKF-ledamot och i enlighet med 
SKF:s åsikt, synpunkten att IOC:s rekommendationer ska följas i solidaritet med Ukraina och 
att WKF ska neka tillträde till Ryssland och Belarus i internationella sammanhang. 
 
§ 24 Allmänna övergripande ärenden 
24:1 Stämmoförberedelser 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen gick igenom planering och förberedelser för Årsstämman 12/3 på Scandic Grand 
Central vilken ska hållas som hybrid för första gången. Vidare tackar styrelsen kansliet och 
samarbetspartnern Easymeet för deras arbete. Bestämdes att tack-gåva till stämmans  
ordförande ska utgöras av ett bidrag till Röda Korsets arbete i Ukraina. 
 
§ 25 Övriga frågor 
- Styrelsen diskuterade rekryteringsprocessen till Landslagsledning som nu är pågående och 
gick igenom de ansökningar som har inkommit. Intervjuer kommer äga rum för FK Kata un-
der vecka 11 och för FK Kumite under vecka 12, på SKF Kansli i Stockholm, varefter styrelsen 
tar ställning till uppdragen.  
 
- Sarah W Cedercrona informerade om att de regionsansvariga för Parakarate, som nyligen 
utsetts, har kommit i gång bra med sin verksamhet. Styrelsen noterar att Västra regionen är 
fortsatt vakant. 
 
- Sarah W Cedercrona gav en uppdatering om verksamheten på RIG Karategymnasiet. 



 
§ 19 Nästa möte 
Konstituerande; 12/3 ca kl 14, Scandic Grand Central, Stockholm. 
 
§ 20 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
  
Sarah W Cedercrona  Urban Andersson 
 
 
Justerare 
 
Joanna Stassos Wolf 


