
          
 

Förbundsstyrelsen 

 PROTOKOLL, FS 06/22 
10:e maj 2022 kl 17:00, Teamsmöte. 
 
 
Närvarande 
 

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

Adjungerad              Sarah W Cedercrona 
 

 
§ 42 Mötets öppnande och val av justerare 
Förslag till justerare: Gona Sharif 
§ 43 Fastställande av dagordning 
§ 44 Föregående Protokoll 05/22 
§ 45 Rapporter  
§ 46 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
46:1 Ekonomi och uppföljning  
§ 47 Kommitté- och föreningsärenden 
47:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
47:2 Förslag TK, paraklasser DM 
Föredragande Urban Andersson 
47:3 Direktiv Medicinska Kommittén  
Föredragande Joanna Stassos Wolf 
47:4 Landslagsledning 
Föredragande Urban Andersson 
47:5 Organisationskommittén 
Föredragande Urban Andersson 
47:6 Paraklasser SM 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
47:7 Ansökan om bidrag från landslagskommittén 
Föredragande Michael Bergman 
§ 48 Allmänna övergripande ärenden 
48:1 Hemsida 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
48:2 Bestämmelser Stora Grabbars och Tjejers märke 
Föredragande Urban Andersson 
48:3 Arrangörskonferens 
Föredragande Urban Andersson 
48:4 Nationell Kampanjvecka/Karate 60 år 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
48:5 Representation Mästerskap 
Föredragande Urban Andersson 
48:6 Filmproduktion Parakarate 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
 



 
§ 49 Övriga frågor 
§ 50 Nästa möte 
§ 51 Mötet avslutas 
___________________________________________________________________________ 
§ 42 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Gona Sharif 
 
§ 43 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 44 Föregående Protokoll 05/22 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS05/22. Protokollet godkändes och lades till hand-
lingarna. 
 
§ 45 Rapporter  
 
Javier Escalante rapporterade från;  
- SOKs årsmöte där han deltog den 26:e april. SKF är nu utan rösträtt då karate inte längre är 
en olympisk idrott. 
 
Joanna Stassos Wolf rapporterade att; 
- Victor Bull slutar i Medicinska kommittén men står till förfogande med sin expertis för  
hjärnskakning. Styrelsen tackar Victor för hans tid som ledamot i MK och de goda insatser 
han bidragit med under tiden. 
- hon närvarat vid en arbetsdag på kansliet, tillsammans med Sarah W cedercrona och Naja 
Rehn för att ta del av hur det dagliga arbetet ser ut. Vidare planerades den nationella kam-
panjveckan/Karatens dag. 
 
Gona Sharif rapporterade från; 
- arbetet med att sätta samman organisationskommittén samt att anskaffning av tekniskt 
material i förbundets ägo har påbörjats.  
- arbetet kring profilering av SM tillsammans med kansliet. 
 
Michael Bergman rapporterade från;  
- arbetet med fördelning av Karatelyftet, där även Jane Schörling deltar 
- från arbetet med rekrytering till landslagets stab 
 
Urban Andersson rapporterade från; 
- dialoger med arrangörer och föreningsledare 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade från;  
- arbetet med Återstartstödet, där ca hälften av bidragspotten nu betalats ut till sökande för-
eningar samt att det nu kommer styras i första hand till de föreningar som vill aktivera sig 
under den nationella kampanjveckan, v. 36, i september. 
- arbetet med Karatelyftet, där större delen av bidragspotten nu betalats ut 
- regionernas Paraverksamhet; Majlägret samt en kurs kommer att anordnas i Luleå, test-
klasser i samband med Shobu Ippon-SM planeras att genomföras av region Skåne och region 
Stockholm har genomfört lyckade föreningsbesök för att ge råd och stöd. 



- sitt deltagande på onlinemöte med WKF, där även Javier Escalante deltog, som avhandlade 
kraftsamlingen för att inkludera Karate i OS, i Los Angeles 2028. En särskild kommitté har  
tillsatts för att arbeta med frågan men WKF:s ledning klargjorde dock att sannolikheten för 
karatens deltagande är låg. 
 
- sitt deltagande på onlinemöte med EKF, vilket avhandlade Karatens deltagande på  
European Games 2023 i Polen. Värdlandet har drabbats av en ekonomisk kris med anledning 
av kriget i Ukraina, vilket påverkar möjligheten att arrangera spelen i samma omfattning som 
planerat, något som kan påverka utbudet av idrotter i tävlingen, bl.a. 
 
§ 46 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
 
46:1 Frågan bordlades då inga nya rapporter finns sedan senaste mötet och  
inga noterbara avvikelser från budget har uppkommit. 
 
§ 47 Kommitté- och föreningsärenden 
47:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
 
Följande föreningar beviljas utträde ur förbundet med anledning av brist på verksamhet:  

• Phoenix Karateklubb, Västra Karateförbundet 
• Tyresö Kenpoklubb Zen-li-thai, Stockholms Karateförbund 
• Stockholms Idrottsförening Midia, Stockholms Karateförbund 
• Älvdalens Goju Ryu Karateklubb, Mellersta Karateförbundet 

 
47:2 Förslag TK, paraklasser DM 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrag TK:s förslag att införliva parakarate på DM enligt följande.  
”TK föreslår att man som tävlingsarrangör av DM bör erbjuda minst en para-klass och då 
välja från existerande SM-klasser.”  
 
Styrelsen tackar TK för det goda initiativet och beslutade godkänna förslaget samt uppdrar 
till TK att informera SDF inför kommande DM. 
 
47:3 Direktiv Medicinska Kommittén  
Föredragande Joanna Stassos Wolf 
Joanna Stassos Wolf föredrog det nya förslaget för direktiv till MK.  
Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Uppdrogs till kansliet att vid behov annonsera efter  
ytterligare ledamöter baserat på det nya direktivet i samråd med Joanna och MK. 
 
47:4 Landslagsledning 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog rekryteringsprocessen av assisterande FK Kumite till Landslags-
ledningen och att intervjuer nu genomförts på kansliet. Tillsättning kungörs inom kort. 
 
47:5 Organisationskommittén 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog förslag på direktiv för Organisationskommittén (OK) samt sam-
mansättning av kommittén. Styrelsen beslöt godkänna tillsättning av OK med Ordförande Si-
amak Rezaie, samt ledamöter Andreas Fritsch och Kim Bergvall. Styrelsen beslöt vidare att 



fastställa direktiven. Gona Sharif blir styrelsens kontaktperson till OK. Uppdrogs till kansliet 
att kommunicera ut informationen. 
 
47:6 Paraklasser SM 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
Sarah W Cedercrona föredrog förslaget som inkommit från regionsansvariga för Parakarate, 
att under SM 2022 prova lagkata i tillägg till befintliga paraklasser. Styrelsen beslutade att 
godkänna förslaget. Uppdrogs till kansliet att meddela arrangören och kommunicera ut in-
formationen. 
 
47:7 Ansökan om bidrag från landslagskommittén 
Föredragande Michael Bergman 
Michael Bergman föredrog förslaget från landslagskommittén om utbildningsinsatser och till-
hörande äskande av budget. Styrelsen beslutade att ge mandat till kassör Michael Bergman 
att ombesörja stödfördelning till landslaget. 
 
 
§ 48 Allmänna övergripande ärenden 
48:1 Hemsida 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
Sarah W Cedercrona föredrog förarbetet inför flytt av hemsida, då nuvarande tjänst via 
IdrottOnline stänger ner vid årsskiftet. Styrelsen beslutade att ge fortsatt mandat till kansliet 
att fortsätta arbetet med produktionen. 
  
48:2 Bestämmelser Stora Grabbars och Tjejers märke 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog förslaget på nya bestämmelser. Styrelsen beslutade godkänna 
förslaget och uppdrog till kansliet att publicera informationen på hemsidan. 
 
48:3 Arrangörskonferens 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen diskuterade genomförandet av en konferens för arrangörer av WKF-tävlingar. 
Uppdrogs till kansliet att sätta samman en agenda utifrån arrangörernas input samt att den 
ska genomföras 3/9 el. 15/10. 
 
48:4 Nationell Kampanjvecka/Karate 60 år 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
Sarah W Cedercrona föredrog planeringen inför den nationella kampanjveckan i september, 
med start Karatens Dag 3/9. Kampanjen genomförs med anledning av att svensk karate fyller 
60 år under 2022 och som en del i återstartsarbetet i syfte att skapa synlighet för karate.  
Styrelsen uppdrog till kansliet att arbeta vidare med planeringen och kommunicera ut in-
formationen, med tyngdpunkten på att föreningar kan söka Återstartsbidrag för att genom-
föra aktiviteter under vecka 36. 
 
48:5 Representation Mästerskap 
Föredragande Urban Andersson 
Styrelsen diskuterade representation på uppkommande mästerskap, EM, JEM, JVM, NM. 
Styrelsen beslutade att Sarah W Cedercrona ska närvara vid EM och JEM. 
 
48:6 Filmproduktion Parakarate 
Föredragande Sarah W Cedercrona 



Sarah W Cedercrona föredrog projekt och förarbetet som pågår att undersöka möjligheten 
att producera av en PR-film om Parakarate. Styrelsen beslutade att godkänna budget för 
projektet och gav mandat till kansliet att fortsätta med produktionsplanering. 
 
§ 49 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 50 Nästa möte 
7/6 kl 17:00, Teams. 
 
§ 51 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
  
Sarah W Cedercrona  Urban Andersson 
 
 
Justerare 
 
Gona Sharif 


