
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 4/2016 
Datum söndagen den 17 april 2016 

Tid  Kl. 13.00–17.00 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Helena Hugosson, Virpi Alajarva, Marcus 

Widengren (ej punkt 9), Pilo Stylin (ej punkt 9) och Johanna 

Rydberg 

Ej närvarande Fredrik Gundmark 

Adjungerade  Mona Lundkvist, Matilda Ritzén, Magnus Ledin och Jonathan 

Broberg 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

2. Justerares 

Till justerare utsågs Virpi Alajarva. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-3, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Reviderat Antidopingprogram 

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna det reviderade antidopingprogrammet 

och uppdrog åt Magnus Ledin att informera underförbundens landslagsledningar 

och uppmana dem att informera respektive landslagsmedlemmarna om 

antidopingprogrammet. 

 

5. Strategi för Svensk Idrott 

Pilo Stylin berättade om Riksidrottsförbundets strategiarbete.  Se bilaga 1. 

 

Sammanfattningsvis måste vi inom kampsporten bli bättre på att tala om hur duktiga 

vi är, även på mjuka värden. Vi blir fler, vi håller på längre och blir bättre på det vi 

gör. Vi måste kommunicera det och nu har vi chansen att lyfta fram det vi faktiskt är 

bra på genom att ta fram exempel. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade att Pilo Stylin och Jonathan Broberg i samråd med 

Magnus Ledin analyserar strategin och återkommer på konferensen. Magnus Ledin 

berättade att kansliet kommer skicka ut en enkät i nästa vecka med frågor gällande 

barn & ungdomsverksamhet. 

 



6. Nya hemsidan 

August Wallén berättade att beslut om att göra om hemsidan togs av tidigare 

styrelse.  August och Jonathan hade ett möte med en webbyrå. Målet är att ha en ny 

hemsida upp i början på sommaren för provkörning och redo att gå live i augusti. 

Förbundsstyrelsen beslutade att avsätta totalt 300 000:- för en helt ny hemsida.  

 

7. Idrottslyftet per capsulam 

a, Förbundsstyrelsen fastställde beslutet från den 26 mars 2016 om att godkänna 

fördelningen av Idrottslyftsbidrag efter Idrottslyftsgruppens förslag.  

b, Förbundsstyrelsen fastställde beslutet från den 12 april 2016 om kompletteringen 

av Idrottslyftsbidrag. Virpi Alajarva deltog inte vid beslutet. 

 

8. Konsultarvode per capsulam 

Förbundsstyrelsen fastställde beslutet från den 21 mars 2016 om att godkänna 

konsultarvode till Stefan Stenudd som stöd i Jonathan Brobergs arbete. 

 

9. Överklagan Ne Wasa 

Förbundsstyrelsen uppdrog åt August Wallin att sammankalla till ett möte mellan de 

båda underförbunden Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet och Svenska 

jujutsufederationen.  

Pilo Stylin och Marcus Widengren deltog inte i beslutet. 

 

10. Ekonomi 

Virpi Alajarva redovisade det ekonomiska utfallet per mars 2016 och återkommer 

med en tydligare redovisning på konferensen. 

 

11. Inval 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar valts in: 
Sak Yant Muay Thai klubb i dalarna 

Gävle Fäktförening 

Gästrike Kung Fu Akademi IF 

Sollentuna KilaThai Muay Thai förening 

Vaggeryds Thai - Kickboxningsklubb 

Krav Maga Halmstad IF 

Aikido Sundsvall Meiseikai IF 

Föreningen Combat Camp 

Gävle strand kyokushinkarate if 

Enköping MMA Förening 

West Coast Krav Maga självförsvarsförening 

Storuman Jikishin Aikidoklubb 

Självförsvars Akademi IF 

Capoeira & Kulturförening Swedendê 

Wing Chun Uppsala IF 

Föreningen Fu Jow Qin Na 

Wakajishi Karateklubb 



Uppsala Hung Gar förening 

Boxningsklubben Fox 

Bulldog training center IF 

Mölnlycke Academy IF  

Bujinkan Hirameki Dojo IF 

United MMA IF 

Märsta Alliance IF 

 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar begärt utträde:  
Idrottsföreningen Krav Maga Academy - Göteborg 

IF Fight Zone - Stockholm 

Kultur- och idrottsföreningen Spartacus Karlstad 

Celsius MMA Förening 

Hörby Budo Klubb 

Båstad Kampsport IF 

Föreningen MMA Sundsvall  

IF Halmstad Kyokushin 

Enskede Takamaru Aikidoklubb 

Allingsås Taidoklubb 

Alive FC IF 

Ludvika Kampsportsförening L-A Muay thai & Blixten boxning 

Öviks Kendoklubb 

Billingens Aikidoklubb 

Anaconda Jiu-Jitsu Klubb 

Chok Dee IF 

 

12. Händelse på förening 

Kansliet har fått in en skrivelse. Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet får i 

uppdrag att hänvisa anmälaren till disciplinnämnden.  

 

13. Arbetssätt 

Digitalisera mötesdokument 
Kansliet föreslog att styrelsen övergår till att enbart använda digitala lösningar 

istället för att skriva ut alla dokument på papper. Förslaget är att köpa in läsplattor 

till de som behöver.  

Förbundsstyrelsen beslutade att köpa in Ipad och fodral till förbundet, vilka ska 

disponeras av förbundsstyrelsens medlemmar, och avsätter en budget på 20 000:-.  

 

Digitalisera arbetet mellan möten 
Förbundsstyrelsen fastställde att diskussioner och dokumenthantering sker numera 

på Facebook och i dropbox.  

 

Vårt mål är att våra beslut är transparanta. 

 



Förbundsstyrelsen noterade att de flesta beslut ska ske på mötena, men ibland är det 

brådskande och då måste beslut tas per capsulam. Det noterades att vid liknande 

beslut är det bra om vi har med deadline i varje beslutsförfrågan.  

 

Förbundsstyrelsen har som målsättning att hela styrelsen ska vara aktiv, alla har sina 

ansvarsområden. Det är även viktigt att alla försöker delta på RFs möten inom sina 

områden. 

 

14. Prispallen 

Förbundsstyrelsen uppdrog åt Pilo Stylin och Helena Hugosson att återkomma med 

idéer på hur vi ska använda pengarna på bästa sätt. Magnus Ledin på kansliet finns 

som stöd.  

 

15. Landslagsstöd 

Magnus Ledin föredrog fördelningen. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna 

fördelningen enligt befintlig modell och uppdrog åt Magnus att redovisa 

fördelningsmodellen på konferensen. 

 

16. UF-träff 

Förbundsstyrelsen önskar bättre kommunikation med underförbunden. Kansliet 

föreslog en träff med underförbunden i samband med Muay Thai-VM i Jönköping 

den 28 maj.  

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet kan arbeta vidare med att planera träffen.  

 

17. Distriktskonferens 

Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till konferensen.  

 

18. Datum för nästa årsstämma och gala 

Förbundsstyrelsen beslutade att förslag på datum är den 25 alternativt 18 mars och 

uppdrog åt kansliet att återkomma med förslag på jury, konferencier och visioner för 

Kampsportsgalan.  

 

19. Övriga frågor 

 

Föreningar som inte betalat 
Kansliet förbereder en lista till nästa möte på de föreningar som inte betalat 

medlemsavgiften för 2016, som får ligga till grund för uteslutning.  

 

Öppen mångfald 
Förbundsstyrelsen beslutade att Helena Hugosson ser över dokumentet och kommer 

med förslag på revidering till konferensen. 

 

Risk & Kris 
Förbundsstyrelsen beslutade att Marcus Widengren ser över risk & krisdokumentet 

och återkommer till konferensen. 



 

Policydokumenten 
Virpi Alajarva ser över ekonomirutinerna tillsammans med Sven Knutsson och 

återkommer till Förbundsstyrelsen.  

 

Kommittéer 
Förbundsstyrelsen beslutade att be kommittéerna själva skriva om sina texter till 

hemsidan i samarbete med Stefan Stenudd.  

 

Arbetsgång kring Idrottslyftsansökningar 
Förbundsstyrelsen beslutade att delegera arbetet med att granska och ta beslut om 

idrottslyftsansökningar till Magnus Ledin på kansliet, som får ta hjälp av externa 

konsulter enligt tidigare redovisade riktlinjer. 

 

Skrivelse angående vägran att skaka hand med kvinnor 
Förbundsstyrelsen beslutade att Helena Hugosson tittar på våra regler och även 

kontaktar Christer Pallin på RF och återkommer till Förbundsstyrelsen på 

konferensen. 

 

Misstroendeförklaring 
Förbundsstyrelsen beslutade att hänvisa personen som skickade skrivelsen till 

disciplinnämnden om det begåtts fel inom idrotten och till polisen om brott har 

begåtts. 

 

Armsport 
Förbundsstyrelsen beslutade att föreningarna får ansöka om medlemskap och även 

betala medlemsavgiften i vanlig ordning.  

 

Barn- & ungdomsansvarig i UF 
Förbundsstyrelsen diskuterade förslag på att uppmana underförbunden att utse en 

barn- & ungdomsansvarig och mångfaldsansvarig i respektive underförbund vid 

respektive stämma. Frågan bordlades till konferensen. 

 

20. Nästa möte 

Den 14 maj Clarion Stockholm. 

Den 2 juli Göteborg 12.00. 

 

 

 

 

 



 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Virpi Alajarva 


