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§ 62 Mötets öppnande och val av justerare 
Urban Andersson hälsade alla välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.  
Till justerare utsågs Michael Bergman 
 
§ 63 Fastställande av dagordning 
Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
 



 
 
§ 64 Föregående Protokoll 06/22 
Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS07/22. Protokollet godkändes och lades till  
handlingarna. 
 
§ 65 Rapporter  
Urban Andersson rapporterade från;  
- uppföljning av SM i Kristianstad samt ang. återkoppling efter Arrangörskonferensen. 
 
Gona Sharif rapporterade från; 
- Organisationskommitténs arbete samt planering inför Nordiska Mästerksapen i Göteborg, 
8/4 2023. 
 
Javier Escalante rapporterade från; 
- WKFs kongress i Konya där han föredrog det kommande nya regelverket, samt att Norges 
nya Karateförbund upptogs som medlemmar på mötet och att Norges Kampsportsförbund 
därmed inte är medlemmar i WKF längre. Vidare uppmärksammade han att Sarah Wenner-
ström Cedercrona under vistelsen på JVM utnämndes till styrelseledamot i WKF Executive 
Committee.  
- att första obligatoriska regelseminariet för domare 2023 äger rum den 21/1 i Hässelby, 
Stockholm, där även coacher, landslag m.fl. är välkomna som observatörer. 
 
Sarah W Cedercrona rapporterade från;  
- sin närvaro vid JVM i Konya och tackade FS för stöden i det nya uppdraget inom WKF. 
- Antidopingkonferensen där kanslist Naja Rehn deltog. 
- från arbetet med nya hemsidan som ska lanseras vid årsskiftet. 
- att medlemsantalet inom förbundet nu preliminärt efter första rapporteringen uppgår till 
ca 25 000 och därmed utgör ett nytt rekord. 
- uppföljning av Karatens Dag och aktiviteter inom ramen för 60-årsjubileum, där intresset 
från föreningar att aktivera sig tyvärr varit lägre än förväntat, men hoppas öka inför kom-
mande år. 
 
Joanna Stassos Wolf rapporterade; 
- från Medicinska kommitténs rekryteringsarbete 
 
Michael Bergman rapporterade från; 
- arbetet med återrapportering till RF gällande Återstartsaktiviteter och ekonomi.  
 
§ 66 Ekonomi 
Föredragande Michael Bergman 
66:1 Michael Bergman föredrog budgetrapporter per 30/9 2022. Styrelsen noterar att  
ekonomin är god och lämnar den utan anmärkningar. 
 
§ 67 Kommitté- och föreningsärenden 
67:1 Medlemskap föreningar 
Föredragande Sarah W Cedercrona 
Följande föreningar välkomnas som medlemmar till förbundet: 
 

• Harmoni Karateklubb Wadoryu 
• Knivsta Goju Ryu Karate-Do Kampkonstförening  

 
 
 



 
 
Följande förening beviljas utträde: 

• Eslövs Shotokan Karate Academy 
 
67:2 Domarkommittén, förslag på tillämpning av regler för utrustning 
Föredragande Urban Andersson  
Urban Andersson föredrog DK:s förslag gällande tillämpning i regelverket för tävlandes ut-
rustning ang. Gi-jacka med eller utan färgade revärer på axlarna. FS beslöt godkänna DKs för-
slag att det vid nationella SKF-tävlingar endast är tillåtet att bära helt vit Gi-jacka, alternativt 
jacka med vita revärer. Det är inte tillåtet att bära röda / blå revärer.  
 
67:3 Domarkommittén, Förslag procedur flaggdomare 
Föredragande Urban Andersson  
Urban Andersson föredrog DK:s förslag att införa ny procedur för att döma Kumite med två 
Flaggdomare, att gälla inom SKF endast vid Barntävlingar i klasserna 7-13år, sk. Youth Leauge 
(YL) regelverk. DK förslår att YL-regelverket skall införas i våra Tävlingsbestämmelser. FS be-
slöt godkänna förslaget med tillägget att proceduren ej är tvingande, vill man använda antal 
flaggdomare enligt ordinarie regelverk så är det fortsatt tillåtet. 
 
67:4 Ansökan Refugee Team  
Föredragande Sarah W Cedercrona  
Sarah W Cedercrona föredrog den ansökan som inkommit från en utövare med asyl i Sve-
rige, att bli föreslagen och bekostad av SKF att ingå i WKFs Refugee Team. FS avslog ansökan 
mot bakgrund av att utövarens sportsliga meriter och WKF-ranking inte motsvara den stan-
dard som är nödvändig för att ingå i förbundets internationella elit. FS vill dock uppmuntra 
till att fortsätta satsning mot landslaget. 
 
§ 68 Allmänna övergripande ärenden 
68:1 Arrangörskonferens uppföljning 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog återkoppling efter Arrangörskonferens den 15/10 och att det  
nu inkommit förslag från deltagarna. Styrelsen beslutade att som första steg remittera dessa 
till DK, OK och TK. Vidare noterar FS att en skriftlig dokumentation från dagens diskussioner 
upprättats och att vissa ämnen som togs upp under konferensen ska följas upp, såsom i det 
fall förekommande bojkott av domare kommer fortsätta ske eller om det nu upphör.  
FS beslutade även om målet att genomföra en Arrangörskonferens vartannat år, med nästa 
tillfälle 2024. 
  
68:2 Enkätundersökning SM 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog resultatet från den enkätundersökning som gjorts kring modell 
för SM. FS beslöt remittera resultat samt uppdraget till Organisationskommittén att åter-
komma med förslag på hur SM skall arrangeras i framtiden.         
  
68:3 Kata-ansvarig RIG Karategymnasiet 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog ärendet att Conny Helgesson Ferm avslutar sitt uppdrag som  
Katatränare på RIG Karategymnasiet efter VT 2023. FS beslöt uppdra till GS att tillsammans 
med RIG:s huvudansvariga, samt skolan som huvudman, rekrytera en ersättare som även 
godkännes av Förbundsstyrelsen.           
 
 
 
 



 
 
68:4 Landslagsorganisation 2023 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson föredrog ärendet om att ledningen för Utvecklingstruppen avser omorga-
nisera sig inför 2023. FS beslöt att ge uppdraget till landslagsledningen tillsammans med 
 Förbundsstyrelsens kontaktpersoner att ansvara för processen samt att ev. förändringar ska 
kommuniceras med god framförhållning och transparens. 
 
68:5 Sponsring 
Föredragande Urban Andersson 
Urban Andersson presenterade förslag på ny sponsor, FS beslutade godkänna förslaget och 
välkomnar Budo & Fitness Sport med varumärket BudoNord som ny Preferred Partner till 
Förbundet gällande utrustning till landslaget.  
Vidare beslutade FS att sponsringen från förbundet hädanefter endast gäller partnersamar-
beten, dvs de varumärken som distribueras via Preferred Partners; för tävlingsutrustning Kai-
ten, Tokkaido, BudoNord, för profilkläder Jako och Brandcode, och ev. tillkommande sponso-
rer. Katautövare har fortsatt tillåtelse att använda Shureido men i det fall på egen bekostnad 
och inköp. 
 
§ 69 Övriga frågor 
Styrelsen berörde följande övriga frågor: 
- en utövare som tävlade på SM är under utredning för doping, FS avvaktar Antidopingnämn-
dens beslut för vidare åtgärder. 
- slutmanus för Jubileumsboken har levererats och ska gå i produktion, med sikte på leverans 
efter årsskiftet 
- en enkätuppföljning ska genomföras inom landslaget, kansliet gavs uppdraget att sätta 
samman underlaget 
- en mall för exit-intervju ska tas fram, som underlag då vissa typer av uppdrag avslutas 
- att en förening har tävlat för en konkurrerande organisation gentemot WKF och  
eventuella åtgärder. 
 
§ 70 Nästa möte 
Under NM i Riga 
 
§ 71 Mötet avslutas 
Urban Andersson avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
  
Sarah W Cedercrona  Urban Andersson 
 
 
Justerare 
 
Michael Bergman 


