
 

  

Direktiv för Förbundets Tekniska kommitté 
Fastställda av förbundsstyrelsen september 2022 

 
 
Tekniska kommittén, nedan TK eller Kommittén, består av 3–5, utsedda av Förbundsstyrelsen, ledamöter 
varav en är ordförande. TK skall eftersträva en jämn fördelning mellan könen. 
Ordförande är administrativ chef och budgetansvarig samt kommitténs kontaktperson gentemot 
förbundsstyrelsen. Mål och visionsarbete för kommittén tas fram i samarbete med Förbundsstyrelse.  
 
Kommitténs beslut skall baseras på demokratiska grunder där transparens och objektivitet är en 
självklarhet. Kommittén ska efter bästa förmåga visa engagemang, öppenhet och lyhördhet för 
klubbarledare, tävlingsarrangörer och andra samarbetspartners och verksamheten skall genomsyras av 
glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet. 
 
Tekniska kommittén är förbundets instans för utveckling, tillsyn och reglering av coaching relaterade 
ärenden. De ska vidare arbeta visionärt för att förbättra klimatet för tävlande och coacher i Sverige i 
enlighet med RF:s och SKF:s riktlinjer. TK skall i sina förslag och i sitt uppdrag verka för tillgängliggörandet 
av karate för alla och även tillse den mediala aspekten.  
 
TK ska löpande hantera frågor och ärenden som inkommer samt genom eget initiativ uppmärksamma 
behov som bör behandlas och vara förslagsställare till FS. Uppdragsgivare till TK är FS. TK ska vidare fungera 
som remissinstans till FS och vara kansliet behjälplig med information och sakkunskap kring relevanta 
ämnen när behov uppstår samt samarbeta med andra kommittéer när utbyte av expertis krävs. 
 
Tekniska kommittén skall: 
 

• Leva upp till förbundets riktlinjer och målsättning, 
• Ansvarar för att utbilda coacher i SKFs tävlingsreglemente och tävlingsbestämmelser,  
• Ansvara för kompetenshöjande insatser för coacher, 
• Vara rådgivande organ till FS och Organisationskommittén i frågor rörande Coacher, 
• Övervaka och följa upp coachers beteende och lämplighet under SM och andra tävlingar, 
• Till FS föreslå eventuella konsekvenser för coacher som inte följer stadgar, coachregler och 

tävlingsbestämmelser eller på annat sätt brister gällande etiska regler, 
• Till FS presentera förslag på förändringar i Tävlingsbestämmelser och Arrangörsbestämmelser, i 

möjligaste mån i samverkan med Organisationskommittén och/eller Domarkommittén, 
• Vara insatt i Världs Karateförbundets (WKF) regelverk och utifrån detta och i samverkan med DK, 

till FS föreslå, eventuella lämpliga modifieringar gällande kategorier och klasser för anpassning till 
nationell standard, 

• TK medlemmar kan inte agera coacher vid SM, 
• Föra protokoll på sina sammanträden, vilket skall publiceras på förbundets hemsida, 
• Tillsyn och uppdatering av till kommittén knutna dokument, 
• Ansvara för framtagning av material till kommitténs verksamhetsberättelse, 
• Före den 10 december varje år till FS lämna budgetäskande och presentera en verksamhetsplan för 

kommande verksamhetsår.   
 

 
 
 



 

  

TK har följande stadigvarande uppgifter 
 

• Tillsyn av invägning på SM 
• Reglering och tillsyn av godkända tävlingsskydd  

 
 
TK har i sitt arbete att ta hänsyn till följande dokument 
 

• SKF regler & dokument 
• WKF & EKF regelverk 
• SKF & RF Stadgar 
• Idrottens idéprogram Idrotten Vill 
• RF anvisningar om Barn & Ungdomsidrott 

 
Tekniska kommitténs ordförandes uppdrag och mandat. 
 

• Att representera TK i förbundssammanhang. 
• Att sammankalla och leda TK:s möten. 
• Att utforma agenda för TK:s möten inklusive punkter föreslagna av andra kommittéledamöter. 
• Att ansvara för att TK:s möten genomförs strukturerat och demokratiskt. 
• Att i samverkan med DK och OK vara förslagsställare till FS gällande de åtgärder som anses 

relevanta för att bidra till utvecklingen av tävlingskarate.  
 

 
 
 
TK: Tekniska Kommittén 
DK: Domarkommittén 
OK: Organisationskommittén 
RF: Riksidrottsförbundet 
SKF: Svenska Karateförbundet 
FS: Förbundsstyrelsen 
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