
  

  

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 1/2016 
Datum söndag den 17 januari, 2016 

Tid  Kl. 14.00–17.30 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  Stefan Stenudd, Helena Hugosson, August Wallén och Fredrik 

Gundmark 

Adjungerade  Jonathan Broberg, Magnus Ledin och Mona Lundkvist. 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

2. Justerares 

Till justerare utsågs Fredrik Gundmark. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-5, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 

 

Mona Lundkvist och Jonathan Broberg var på RF-dialogen, där det pratades mycket 

om det fortsatta strategiarbetet och vi uppmanades att tänka på det när vi gör våra 

egna verksamhetsplaner.  

 

Jonathan Broberg berättade om mediaarbetet, SVT kommer att sända ett reportage 

om Helena Edfält. Kommunen inleder ett arbete med Helena i en satsning för tjejer. 

Jonathan jobbar med SM i thaiboxning för en diskussion med Pelle Bånghäll om att 

landslagstruppen presenteras med pompa och ståt. Jonathan har också haft ett möte 

med Sportsground som kommer att sända Kampsportsgalan och Tjejkampen live via 

webben. 

 

Magnus Ledin arbetar med återrapporterna av idrottslyftet. Integrationsprojektet vi 

fått pengar för sprids redan nu i Sverige med annan finansiering, vilket är bra.  

 

Fredrik Gundmark berättade att det är dags för omcertifiering av 

thaiboxningsgymnasiet i Varberg. Skolor i Kalmar (bjj och thaiboxning) och 

Stockholm (aikido) har också sökt NIU. 

 

Helena Hugosson berättade om elitträffen, som var en första träff för omgång två. 

Det blir en återträff för dem under våren och sen är alla som varit med om detta på 

samma nivå. 

 



Stefan Stenudd berättade om satsningen som företaget Leroy och Svenska Spel inför, 

en satsning som heter Prispallen där de prisar idrottsförbunden för medaljer som 

tagits i internationella mästerskap. Förbundet kommer att tilldelas en summa per 

medalj som sedan ska gå till ungdomssatsningar. 

 

Stefan berättade också om arbetet med den nya hemsidan. Fredrik Broman som 

utformat den kommer till kansliet och presenterar förslaget. 

 

5.  Propositioner/stadgeändringar 

Stefan Stenudd återkommer med stadgeändringarna.  

 

6.  Landslagsstöd per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet om den extra fördelningen av landslagsstöd. 

 

7.  Hemsidan per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutet om att Stefan Stenudd tar över arbetet med 

den nya hemsidan och får ett arvode på 10000 kr plus moms. Stefan Stenudd var inte 

med i beslutet. 

 

8.  Motioner 

Det har inkommit en gemensam motion från fem medlemsföreningar om att välja in 

Kempo som en ny idrott. Förbundsstyrelsen beslutade att Fredrik Gundmark, Helena 

Hugosson och August Wallén får i uppdrag att titta på ansökan och bedöma om det 

kan ses som en egen idrott.  

 

Det inkom en motion från Swedish Sanda Federation och Förbundsstyrelsen 

beslutade att avfärda den, då det endast är medlemmar som kan skicka in motioner. 

 

9.  Ansökan nya idrotter 

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsstämman att välja in Armbrytning 

som en ny idrott i SB&K. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade att sporting light saber combat är för små och avslår 

deras ansökan om att bli en idrott i Förbundet.  

 

10.     Ekonomi 

Mats Asplund var inte med på mötet men hade informerat Stefan Stenudd om läget 

med ekonomin.  

 

Förbundsstyrelsen föreslog att som mest fördela 500000 till underförbunden som 

stöd i sin administration beroende på hur resultatet blir. Beloppet fastställs per 

capsulam. 

 

12.  Kampsportsgalan 

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna budgeten för Kampsportsgalan. 



 

13.  Inval 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar valts in: 

Föreningen Capoeira Estrelar (capoeira) 

Sanda Fighter Club (kickboxning) 

Genarp Kampsportförening (jujutsu) 

Bujinkan Dojo Kiruna IF (bujinkan) 

Nak Muay Thai Stockholm IF (muaythai) 

Alingsås Taidoklubb (taido) 

Föreningen Karlskrona Fightcenter (kickboxning, bjj, sw) 

Abadá Capoeira Stockholm IF (capoeira) 

 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar begärt utträde: 

Marks Budoklubb 

Tranås Boxnings- och Träningssällskap TBTS 

Klubb Örebro Kung Fu 

 

15. Ne Waza-SM 

Förbundsstyrelsen uppdrog åt Magnus Ledin att jämföra Ju-jutsun och BJJ:s 

regelverk och även be Juridiska nämnden om ett yttrande i frågan.  

 

16. Styrelsen 

Susanne Rönnqvist Ahmadi har avgått ur styrelsen på egen begäran den 16:e 

november 2015 av privata skäl. 

 

7. Juridiska nämnden 

Vi har fått in ett ärende som föranleder att se över oklarheter i stadgarna och vi ska se 

till att de inte kvarstår i den version vi presenterar för stämman. 

 

Angående föreningen som fått avslag på sin ansökan av Kung Fu- och 

Wushuförbundet har Juridiska nämnden utifrån det granskade materialet meddelat 

att de inte kan se något hinder att bevilja föreningen inträde. Förbundsstyrelsen 

beslutar därmed att bevilja föreningens ansökan. 

 

18. Quiz  

Fredrik Gundmark och Helena Hugosson fick i uppdrag att spåna på frågor till 

quizen för hemsidan. 

 

19. Officiella mästerskap 

Det diskuterades problematiken medialt med att vissa tävlingar kallar sig world cup 

och idrottarna kallar sig världsmästare, även när formellt så ej är fallet. Kriterierna 

för vad vi betraktar som officiella mästerskap är att idrottarna ska vara uttagna till 

landslaget av respektive underförbund, likaså vad det internationella förbundet i 

fråga kallar tävlingen är avgörande. 

 



 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

Stefan Stenudd 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Fredrik Gundmark 

 


