FS-PROTOKOLL Nr 7/2016
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Adjungerade

söndag den 11 september, 2016
Kl. 12.30–17.00
Kansliet, Stockholm
August Wallén, Helena Hugosson, Fredrik Gundmark, Virpi
Alajarva, och Johanna Rydberg
Magnus Ledin, Mona Lundkvist och Matilda Ritzén

1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Justerares
Till justerare utses Fredrik Gundmark.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, FS-6 granskades.
4. Rapporter
Öppen mångfald
Helena Hugosson rapporterar att arbetet med en revidering pågår. Helena har träffat
Sofia Karlsson som är jämställdhetskonsult på RF och Hanne Liljeholm på
Skolidrottsförbundet, de diskuterade mångfaldsfrågor. Helena har en idé om att vi
skulle kunna göra som en certifiering, där klubbarna får svara på frågor för att bli
certifierade. Helena blev inbjuden till ett nätverk i dessa frågor.
Distriktsträff
Magnus berättade att det kommer vara en distriktsträff den 26:e november i
Stockholm.
Nya hemsidan
Det är en del stora saker kvar i arbetet med nya hemsidan, när det är klart kommer
den testköras en eller två veckor innan den lanseras. Det kommer förhoppningsvis
ske i början på oktober.
Barn- och ungdomsverksamhet
Magnus Ledin rapportera att arbetet fortgår.

Riktlinjer för träning för flyktingar
August Wallén rapporterar att arbetet fortgår tillsammans med Marcus Widengren.
Marcus berättade att han, Helena Hugosson och Magnus Ledin träffade RF:s
integrationssamordnare Lillemor Lindell och Maria för att få lite klarhet i vad vi bör
tänka på. Marcus kontaktar RF igen och sammanställer en att-tänka-på lista.
Skrivelse om att vägra skaka hand med kvinnor
Helena Hugosson rapporterar att hon varit i kontakt med underförbundet och
informerat om deras möjligheter och rättigheter.
Nyhetsbrev.
Jonathan återkommer.
Digitalisering av tävlingskortet
Virpi Alajarva rapporterar att arbetet fortgår.
Prispallen
Pilo Stylin är i Umeå på en träff just nu angående Physical Literacy.
Johanna Rydberg har tagit över arbetet med ungdomslägret från Helena Hugosson.
Skrivelse om missnöje regelverk.
Virpi rapporterade att Ju Jutsun inte har ändrat sitt tävlingsregelverk och att de
självklart vet om arbetsgången
Riktlinjer för elitverksamhet
Marcus Widengren har tagit över detta av Helena Hugosson och berättar att han
mailat de andra förbunden och frågat hur de har det, det var väldigt tydlig
information på karateförbundet, Judoförbundet svarade att de har tre
heltidsanställda förbundskaptener, de är klubblösa och får heller inte coacha på
klubbnivå och vissa assisterande tränare är aktiva i föreningar. Marcus återkommer
till Förbundsstyrelsen med ett förslag som ska skickas ut på remiss till
underförbunden.
Webbutbildning
Helena Hugosson har beställt en webbutbildning som är en HBTQ grundkurs från
RFSL som styrelsen och kansliet ska genomföra.
Skolverket
Fredrik Gundmark rapporterade att skolverket hade hört av sig till länsstyrelsen som
hanterar våra tävlingstillstånd med frågor om varför man inte kunde tävla under 18
år. Fredrik har återkommit till dem med svar på deras frågor.

Pride-tåget
Helena Hugosson berättade att det var ca 12-14 personer i vårt tåg. Det var roligt och
vi fick mycket uppmärksamhet. Vi borde kunna visa upp oss mer och få fler från
våra led att gå med i tåget.
Karateförbundet
Karateförbundet tackade för blommorna SB&K skickade i samband med att de blev
en olympisk idrott.
5. Medling Ne Wasa
August Wallén rapporterade att vi haft en medling mellan BJJ Förbundet och Ju-Jutsu
Federationen, vi har redan fattat ett beslut i frågan och då de inte kommit överens så
föreslår Förbundsstyrelsen att de överklagar till Riksidrottsnämnden. Mona får i
uppdrag att meddela dem det.
6. Kampsportsgalan
Kansliet har kommit med förslag på namn för juryn: Ordförande Magdalena
Kowalczyk, Helena Hugosson, Joakim Borgudd, Leif Sunje, Björn Kjöllerström,
Maria Engqvist och Janni Larsson. Förbundsstyrelse beslutade att godkänna förslaget
på juryn. Helena Hugosson var inte med på beslutet.
7. Fitnessgalan
Perry Segerqvist har hört av sig till SB&K med ett erbjudande om att vi kan få
chansen att vara med på Fitnessgalan.
Förbundsstyrelsen beslutade att skicka vidare informationen till underförbunden och
sätta dem i kontakt med Perry.
8. Ekonomi
Virpi Alajarva rapporterar om ekonomin.
9. Sport Accord Convention
August Wallén berättade att Sport Accord Convention äger rum i Danmark 2-7:e
april 2017. Förbundsstyrelsen beslutade att de som vill delta får meddela Mona.
10. Avgift till distrikten
Magnus Ledin kansliet informerade om klubbar som inte betalat till distrikten.
Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet ska meddela dem att de riskerar att bli
uteslutna och även informera om att det kommer att diskuteras på en
distriktskonferens senare i höst.
11. Angående skrivelse VM MMA.
Förbundsstyrelsen beslutade att Marcus Widengren och Virpi Alajarva besvarar
skrivelsen . August Wallén deltog inte i detta beslut.

12. Utvecklingsplan Idrottslyftet
Magnus Ledin presenterade ett förslag på utvecklingsplan för idrottslyftet och
Förbundsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom den.
13. Ansökningar RF
Det har kommit in ansökningar från underförbunden och innan de skickas in till
Riksidrottsförbundet ska de enligt RF rangordnas av oss.
Förbundsstyrelsen beslutade att rangordna i följande ordning för stimulansstöd
inom Idrotten Vill: Frysbox, Tjejkampen, Ju-Jutsu, Wushu.
Förbundsstyrelsen beslutade att rangordna i följande ordning för etableringsstöd:
Frysbox, Aikido, Wushu.
Förbundsstyrelsen beslutade att rangordna i följande ordning för internationellt
stimulansstöd: Wushu, Aikido, Shorinji Kempo, Ju-Jutsu, Kendo
Förbundsstyrelsen beslutade att rangordna i följande ordning för landslagsstöd:
Elitidrott, Fystester
14. Sjukförsäkring
Bordlägger frågan till nästa möte.
15. Inval, utträde och uteslutning
Förbundsstyrelsen beslutar att välja in, begära utträde respektive utesluta föreningar
enligt följande.

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in:
Södertälje Seishin-Ryoku klubb
Kampsportsföreningen Kali & Kickboxning i Trollhättan
Stenkullen Kickboxning och självförsvarsklubb
Kulturföreningen Senzala Ideella Förening
Föreningen Kanku Karate Kai
Krut Muay Thai IF
Masters Gym Kick & Thaiboxning IF
Pink Ladies Armwrestling Club
Ultimate Kickboxning Klubb (Återinträde)
14. Övriga frågor
15. Nästa möte
30 oktober kl. 12.30–17.00, kansliet.
11 december kl.12.30

Mötesordförande

_________________________
August Wallén
Vid protokollet

Justerare

_________________________
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_________________________
Fredrik Gundmark

