
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 5/2016 
Datum lördag den 14 maj, 2016 

Tid  Kl. 16.00-18.00 

Plats  Clarion, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Helena Hugosson, Fredrik Gundmark, Virpi 

Alajarva, Pilo Stylin och Marcus Widengren 

Adjungerade  Mona Lundkvist, Matilda Ritzén, Magnus Ledin och Jonathan 

Broberg 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

2. Justerares 

Till justerare utsågs Marcus Widengren. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-4, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 

 

Överklagan Ne Wasa 

August Wallén informerade om att bägge parter kommer att kontaktas under veckan 

angående ett möte. 

 

Öppen mångfald 

Helena Hugosson rapporterade att arbetet med en revidering pågår. 

 

Policydokument 

Virpi Alajarva rapporterade att arbetet pågår. 

 

Ny hemsida 

Jonathan Broberg rapporterar att arbetet fortgår enligt plan. 

 

Kampsportsgalan 

Kansliet återkommer med förslag på jury och vision för galan. 

 

UF-träff 

Kansliet berättar att en UF-träff kommer ske den 28:e maj i samband med VM i Muay 

Thai. 



Risk & Kris 

Marcus Widengren rapporterar att arbetet fortgår. 

 

Renovering kansliet 

Kansliet ska få nya golv efter årsskiftet kostnadsfritt genom hyresvärden. 

 

5. Ansökan IFMA-middag Muay Thai Förbundet 

Förbundsstyrelsen beslutade om att Virpi får i uppdrag att kolla med Muay Thai 

Förbundet om deras egen budget kan täcka detta. 

 

6. SMMAF 

Förbundsstyrelsen beslutade om att låta SMMAF uttala sig om skrivelsen.  

 

7. Jävssituation inom förbundet 

Förbundsstyrelsen beslutar att Helena Hugosson kontaktar disciplinnämnden om 

råd i jävsituationer för att få klarhet i olika situationer. 

 

8. Inköp av läsplattor till förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen beslutade att den som önskar kan när den avgår från 

Förbundsstyrelsen att köpa ut läsplattan med en värdeminskning med en tredjedel 

per år från ursprungspriset. 

 

9. Leo Vegas 

Vi har fått en förfrågan från ett utländskt spelbolag om att de vill annonsera på vår 

hemsida. Förbundsstyrelsen beslutade att säga nej till att låta dem annonsera på 

hemsidan . 

 

10. Pridefestivalen 

RF har skickat en fråga om vi vill vara med i paraden på Pridefestivalen. 

Förbundsstyrelsen beslutade att vi gärna går i deras tåg. 

 

11. Prispallen 

Förbundsstyrelsen beslutade att Pilo Stylin arbetar vidare med Psysical Literacy 

tillsammans med Magnus Ledin och återkommer på nästa möte.  Helena Hugosson 

presenterade ett förslag på ett läger för unga, Helena jobbar vidare med detta 

tillsammans med Magnus Ledin. 

 

12. Barn- och ungdomsverksamhet 

Förbundsstyrelsen beslutade att Magnus Ledin och Pilo Stylin får i uppdrag att ta 

fram en uppdragsbeskrivning på barn och ungdomsansvarig. 

 

13. Distrikten 

Förbundsstyrelsen beslutade att Magnus Ledin får i uppdrag att skissa på en 

uppdragsplan för distrikten. 

 



 

14. Skolverket 

Fredrik Gundmark driver frågan om skolverkets beslut angående NIU ansökan 

vidare och Förbundsstyrelsen beslutade att Fredrik även ska kontakta de andra 

förbunden som kan drabbas. 

 

15. Ekonomi 

Virpi Alajarva redovisade det ekonomiska utfallet. 

 

16. Inval 

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet får i uppdrag att kontakta underförbunden 

om situationen och fråga om uteslutning av föreningar som inte betalat. 

 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar valts in: 
Idrottsföreningen Ju-jutsu Kai Västerås Jujutsu 

 

Förbundsstyrelsen noterade att följande föreningar begärt utträde:  
Wexiö Kendoklubb 

Mälardalen Kyokushin Idrottsförening 

Dala Drakarnas Choy Li fut Sällskap 

Vallentuna kyokushin karate if 

Choy Gar Kung-Fu Klubb 

 

17. Skrivelse förening angående träning för flyktingar 

Förbundsstyrelsen beslutade att hänvisa Peder Söderlind till August Wallén i första 

hand och även att Marcus Widengren och August Wallén får i uppdrag att arbeta 

fram riktlinjer för detta. 

 

18. Skrivelse från Kung Fu- och Wushuförbundet 

Förbundsstyrelsen beslutade att säga nej till deras önskan om bidrag och att Virpi 

Alajarva besvarar skrivelsen. 

 

19. Peace and Sports 

Förbundsstyrelsen beslutade att Mona Lundkvist kollar med Stefan Stenudd vad det 

kan ge för oss att samarbeta med Peace and Sports.  

 

20. Synpunkter från disciplinnämnden angående sexuella trakasserier 

Förbundsstyrelsen beslutade att vi ska se till att få ut RF:s material till 

underförbunden samt distrikten och i förlängningen ska vi arbeta för att nå ut med 

informationen till alla våra föreningar.  

 

21. Nyhetsbrev 

Vi har ett behov av att informera föreningar om vissa saker och förbundsstyrelsen 

beslutade att Jonathan Broberg får i uppdrag att kolla upp alternativ för nyhetsbrev i 

samband med vår nya hemsida. 



 

22. Skrivelse om att vägra skaka hand med kvinnor 

Förbundsstyrelsen beslutade att Helena Hugosson fick i uppdrag att kontakta 

inblandade personer angående skrivelsen om att en person vägrat skaka hand. 

 

23. Digitalisering av tävlingskortet 

Förbundsstyrelsen beslutade att Virpi Alajarva får i uppdrag att kontakta 

datainspektionen och kika på en möjlig och säker lösning. 

 

24. IdrottOnline 

Förbundsstyrelsen beslutade att Pilo Stylin ska ta reda på vad det skulle innebära 

intäktsmässigt om vi kunde få alla våra föreningars medlemmar registrerade i idrott 

online. 

 

25. LTAD 

Förbundsstyrelsen beslutade att vi avvaktar med LTAD och inväntar utredningen av 

Physical Literacy först. 

 

26. Nästa möte 

2 juli, kl.12.30-17.00, Göteborg 

11 september kl.12.30–17.00, kansliet. 

30 oktober kl. 12.30–17.00, kansliet. 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Matilda Ritzén/Mona Lundkvist  Marcus Widengren 


