FS-PROTOKOLL Nr 6/2016
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Adjungerade

lördag den 2 juli, 2016
Kl. 13.30-17.30
SISU Idrottsutbildarna, Göteborg
August Wallén, Helena Hugosson, Fredrik Gundmark, Virpi
Alajarva, Pilo Stylin och Johanna Rydberg
Magnus Ledin och Jonathan Broberg

1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Justerares
Till justerare utses Pilo Stylin.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, FS-5, godkänns och läggs till handlingarna.
4. Rapporter
Överklagan Ne Wasa
August Wallén informerar att möte med båda parterna är bokad till den 24 augusti i
Stockholm.
Öppen mångfald
Helena Hugosson rapporterar att arbetet med en revidering pågår.
Policydokument
Virpi Alajarva rapporterar att kassörshandledningen är utskickad.
Ny hemsida
Jonathan Broberg rapporterar att arbetet fortgår med viss försening, dock enligt plan.
Kampsportsgalan
Kansliet återkommer med förslag på jury och vision för galan efter sommaren.
UF-träff
Kansliet berättar att UF-träffen den 28 maj i samband med VM i Muay Thai i
Jönköping var lyckad även om inte alla förbund kunde vara på plats.

Risk & Kris
Marcus Widengren har färdigställt dokumentet från Posom. Uppdras åt Jonathan
Broberg att uppdatera med rätt kontaktuppgifter.
Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet.
Barn- och ungdomsverksamhet
Magnus Ledin och Pilo Stylin rapporterar att arbetet fortgår med framtagandet av
uppdragsbeskrivning.
Distrikten
Magnus Ledin rapporterar att arbetet fortgår och att en skiss på en uppdragsplan blir
klar till årsslutet.
Riktlinjer för träning för flyktingar
August Wallén rapporterar att arbetet fortgår tillsammans med Marcus Widengren.
Utskicka av RFs material om sexuella trakasserier
Kansliet uppger att de ska skicka ut materialet till distrikten och i förlängningen till
våra föreningar efter semestrarna.
Nyhetsbrev
Jonathan Broberg rapporterar att arbetet fortgår.
Skrivelse om att vägra skaka hand med kvinnor
Helena Hugosson rapporterar att hon har varit i kontakt med Christer Pallin och att
arbetet fortgår.
Skolverket
Fredrik Gundmark rapporterar att Skolverket har kontaktat honom och meddelat de
har ändrat uppfattning. Vi har därefter tydliggjort ansvarsfrågan. Ärendet är
avslutad.
Digitalisering av tävlingskortet
Virpi Alajarva rapporterar att arbetet fortgår.
IdrottOnline
Pilo Stylin och Magnus Ledin rapporterar en inrapporterad person i idrottonline
genererar 7-12 kr, men att det är fråga om en totalpott vilket innebär att ju fler som
rapporteras desto lägre blir intäkten per person.
Prispallen
Pilo Stylin och Magnus Ledin rapporterar att de är i en förstudiefas av Physical
Literacy. Helena Hugosson rapporterar att arbetet pågår om läger för unga.
Övrigt

 Fredrik Gundmark rapporterar att utbildningskommittén arbetar fram
utbildning om mental träning.
 Jonathan Broberg rapporterar att tjejkampen i juni var lyckad med 350
åskådare. Det blev tre uppvisningar och fem matcher och vi hade webbsändning med 3 000 tittare.
 Kansliet informerar att VM i Myui Thai i Jönköping var en idrottslig framgång
med 4 guld, 1 silver och flera brons. Det har kommit till förbundets kännedom
att arrangören inte till fullo har uppfyllt sina åtaganden.
5. Ekonomi
Virpi Alajarva rapporterar att ekonomin är god. Hon uppger även om bra samtal
med Svenska Wushuförbundet samt dialog med andra underförbund om rutiner.
Magnus Ledin rapporterar att Nils Östman på RF ska sluta.
6. Peace and Sports
Förbundsstyrelsen beslutar att vi deltar med en representant vid nästa forum den 2325 november 2016 i Monaco. August Wallén är vår representant och Pilo Stylin är
back up.
7. Namnändring SKOFF
Svenska Kyokushinförbundet har inkommit med namnändring enligt stadgarna.
Nytt namn är Svenska Kyokushin och fullkontaktsförbundet. Förbundsstyrelsen
beslutar att bordlägga frågan till mötet i oktober. Styrelsen uppdrar åt Mona
Lundkvist att kontakta RF.
Noteras att Virpi Alajarva och Fredrik Gundmark inte deltar i beslutet.
8. Fitnessfestivalen den 25-27 november
Förbundet har fått en förfrågan om att delta på Älvsjömässan. Förbundsstyrelsen
beslutar att uppdra åt Jonathan Broberg att förutsättningslöst arbeta vidare med
ärendet.
9. Webbutbildning RFSL
Utbildningen är 395 kr/person. Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt Helena
Hugosson att ordna en kurs för styrelsen och kansliet för en budget om 4 400 kr. Efter
genomförd utbildning ska den utvärderas.
10. Anonymt mejl
Förbundsstyrelsen beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.
11. Skrivelse om missnöje regelverk Ju-Jutsu
Vi har fått en skrivelse som även har gått till Svenska Ju jutsufederationen.
Förbundsstyrelsen uppdrar åt Pilo Stylin att meddela att eventuella stadgeändringar
tas på respektive årsstämma. Uppdras vidare åt Virpi Alajarva att upplysa jujutsun
styrelse om vikten att eventuella ändringar i tävlingsregelverket även måste beslutas
av förbundsstyrelsen.

12. Inval, utträde och uteslutning
Förbundsstyrelsen beslutar att välja in, begära utträde respektive utesluta föreningar
enligt följande.

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in:
Werewolves IF
Muaythai
Hudik BJJ IF
BJJ
Föreningen Flens Armfighters
Armsport
Washi självförsvarsklubb
Jujutsu
Fightbox Idrottsförening
Muaythai
Inspiration within Atlet Klubb
Armsport
Vingåkers Jiu-Jitsu Club
Jujutsu
Idrottsföreningen Ironman Fighting Academy Norrköping
REI Kampsportsförening Botkyrka BJJ, SW, MMA
Öregrunds Idrottsklubb
Aikido
Choy Gar Kung-Fu Klubb (Återinträde)
Wushu
Bugeikan Karate Idrottsförening
Kyokushin
Gimo Kampsportsklubb
Muaythai

Muaythai

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Östermalms Judo och Kampsportsklubb
Rembukan Jodoklubb
Hisingens Muay Thai Klubb

Förbundsstyrelsen utesluter följande föreningar med anledning av ej betalda
medlemsavgifter:
Eskilstuna Kickboxningsklubb
Kickboxning
Kitaku Full Contact Kampsportsklubb
Kickboxning
Skutskärs Kampsportsklubb
MMA,Shoot,Thai
Misogi Aikidoklubb
Aikido
Bujinkan Dojo Umeå Ideella Förening
Bujinkan
Eskilstuna Kickboxningsklubb
Capoeira
Iaidoföreningen Shinken
Iaido
Sakura to Katana - Arlöv IF
Jujutsu
Goshido-Kai Gävle Shibu Förening
Jujutsu
Uddevalla Kickboxningsklubb
Kick
Ultimate Kickboxing Klubb
Kickboxning
Förening Submission Wrestling 414
SW
Kungsängens Kampsport & Självförsvarsförening
SW, Shoot
Taido Klubben Honto Dojo
Taido
Väsby Muay Thai IF
Thai
Sunne Muay Thai IF
Thai
Sit MTK Fightgym IF
Thai

Fight Gym Sweden Idrottsförening
Borås Wushu Shaolin Klubb
Kristianstad Qigong KungFu Förening
T.I.A Qigong&Kung Fu Fö. - Vetlanda

Wushu
Wushu
Wushu
Wushu,Thai

13. Riktlinjer för att bedriva elitverksamhet
Det finns behov av riktlinjer dels då alla landslag inte deltar på elitträffarna, dels
med anledning av jävsfrågan. När vi har ett färdigt material kommer det att skickas
ut på remiss till underförbunden. Förbundsstyrelsen beslutar att uppdra åt Helena
Hugosson med andra kampsportsförbund och gärna OS-idrotter om deras riktlinjer.
14. Övriga frågor
 Jävsfrågor. Förbundsstyrelsen har fått svar från SMAFF men då vi behöver läsa
igenom den bordlägges frågan.
 Inkilningsriter även inom våra idrotter. Förbundsstyrelsen diskuterar, på Pilo
Stylins initiativ, vikten att följa upp verksamheten så att eventuella
inkilningsriter inte går emot vår värdegrund. Vi noterar dock att det är
disciplinnämnden som hanterar eventuella brott mot våra stadgar.
 Föreningar som inte har betalat till distrikten. Förbundsstyrelsen bordlägger
frågan.
 Pridetåget den 30 juli i Stockholm. Helena Hugosson meddelar att vi är
anmälda att gå i RFs tåg. Vi ska gå ut med inbjudan att fler ska delta med oss.
15. Nästa möte
11 september kl.12.30–17.00, kansliet.
30 oktober kl. 12.30–17.00, kansliet.

Mötesordförande

_________________________
August Wallén
Vid protokollet

Justerare

_________________________
Virpi Alajarva

_________________________
Pilo Stylin

