FS-PROTOKOLL Nr 1/2017
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Adjungerade

söndag den 29:e januari, 2017
Kl. 12.40–17.35
Kansliet, Stockholm
August Wallén, Fredrik Gundmark, Helena Hugosson, och
Johanna Rydberg,
Jonathan Broberg Sofia Arnbom

1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Justerares
Till justerare utses Helena Hugosson.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, FS-9, godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
Riktlinjer för Barn och ungdomstävlingar
Frågan om att Mona kontaktar Anders Wahlström för att undersöka befintligt
material om riktlinjer för barn och ungdomstävlande bordläggs till nästa möte då
Mona närvarar.
Öppen mångfald
Arbetet fortgår.
Nyhetsbrev
Arbetet fortgår.
Utvecklingsplan Idrottslyftet
Magnus Ledin har fått planen för Idrottslyftet godkänd av RF.
LOK-stöd
Arbetet fortgår.
Digitalt tävlingskort
Mona och Virpi ska ha möte med två företag i februari. Frågan bordläggs till nästa
möte då Mona och Virpi närvarar.

5. Ekonomi
Kassören redogör för ekonomin kommande möte den 26 februari
6. Regler för deltagande på tävling
Frågan bordläggs till nästa möte
7. Föreningar som inte drivs som föreningar
Vi som förbund kan titta på huruvida idrottsföreningen följer stadgarna. I de fall
detta inte sker får en anmälan upprättas och behandlas. Vi kan inte agera mot
föreningar som bedriver sin verksamhet på gym så länge de följer föreningens och
SB&Ks stadgar.
8. SMTF ansöker om eget SF till RF
I det fall SMTFs ansökan tas upp på RIM kommer SB&K att stödja deras ansökan.
SB&Ks styrelse ska initiera en diskussion med SMTF om vad som krävs för att driva
ett eget SF.
SB&K ska föra en diskussion med RF angående SF-medel.
9. Sanktionering av Allstyle Open
Frågan anses besvarad i samband med behandlingen av motionen som berör
Allstyle. Se punkt 17 Motioner. (bilaga 15 i möteshandlingarna)
10. Martin Holms minne per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits per capsulam om att låta
Martin Holms minne dela ut ett stipendium på Kampsportsgalan.
11. Fråga från Muay Thai Förbundet
Pengarna från prispallen går till ett SF i syfte att stärka arbetet med Barn och
ungdomsidrott inom förbundet. Pengarna går inte per automatik vidare till ett UF.
SB&K ansvarar för att pengarna går till verksamhet som utvecklar förbundets Barn
och ungdomsverksamhet. SMTF är välkomna att komma med förslag på projekt
inom SB&K som utvecklar barn och ungdomsverksamheten. Vad pengarna i
slutänden används till beslutas av årsstämman i och med beslutande av budget för
2017. Eventuella förslag på projekt bör vara kansliet tillhanda senast 20 februari för
att kunna tas upp under budgetarbetet på kommande styrelsemöte den 26 februari.
12. Remiss strategiska planen RF
SB&K ser positivt på den strategiska planen 2025 och stödjer den. Kansliet får i
uppdrag att skicka svaret till RF.
13. Remiss stadgeändringar RF
Styrelsen ber Virpi titta på föreslagna stadgeändring och ger Virpi mandat att
insända eventuella kommentarer till RF.

14. RFSL-utbildningen
Styrelsen och kansliet har genomgått RFSL:s webbutbildning. Styrelsen beslutar att
erbjuda alla UF-styrelser att genomgå samma utbildning som bekostas centralt.
15. Offert Sportivity
Styrelsen beslutar att anta offerten från Sportivity med ändringen att avtalet börjar
gälla från 1 april
16. Inval
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in:
Arvidsjaur Armsport IK
Armsport
Bara Kampsportsförening
Kempo
Förening Armsport Active Landvetter
Armsport
Föreningen Alva Muay Thai Academy
Muaythai
Föreningen Northern Arms
Armsport
Rauk Arm - Storsudrets armbrytarklubb
Armsport
Särimner HEMA Förening
HEMA
T.I.A. Qigong&Kung Fu för.-Vetlanda
Återinträde
Öresund Muay Thai Camp IF
Thaiboxning
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Nak Muay Thai Stockholm IF
51670
Hammerdals IF
1946
17. Proposition om Ne-waza
Styrelsen formulerar en proposition om att regelverket Ne-waza ska få SM-status.
Fredrik skriver propositionen.
17. Motioner
Armsport
Styrelsen bifaller motionen att Armsport bildar ett eget UF. Vi noterar att de i per
utgången av 2016 har 160 medlemmar fördelat på 17 föreningar men att
tillströmningen av föreningar och medlemmar fortsätter då alla föreningar i Sverige
ännu inte bytt förbundstillhörighet. Vi noterar också att fler UF i SB&K inte lever upp
till kravet på 500 medlemmar men vi anser att armsport, liksom dessa andra UF, är
kapabla att bedriva ett eget UF.
Allstyle
Styrelsen beslutar att bifalla motionen om inträde av Allstyle som egen idrott.
Idrotten föreslås ligga som en kommitté under Kampsportsförbundet
SvJJf
Med anledning av styrelsens proposition gällande regelverket Ne-waza anses
därmed motionen besvarad.

18. Landslagsstöd
Frågan bordläggs till nästa möte. En diskussion med RF om hur landslagsstödet
räknats fram. SB&K ser över hur föredelningen räknats fram historiskt. Mona
uppdras att boka möte med RF angående denna fråga.
18. Budokampsport.tv
Jonathan Broberg föredrar tanken med en streamingkanal och fördelarna med en
sådan. Jonathan fortsätter jobba med frågan och återkommer med information och
beslutsunderlag till kommande möte.
19. Anställning av en till informatör
SB&K har behov av ytterligare en informatör. Kansliet uppdras att ta fram ett
kostnadsunderlag inför budgetarbetet den 26 februari.
20. SB&K:s hederspris
Pristagare diskuterades och slutgiltigt beslut tas under nästa möte.
21. Verksamhetsplan 2017
Styrelsen beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan.
22. Trygg idrottsmiljö
En allmän text om integrationfrämjande träning publiceras på hemsidan med
uppmaning att kontakta förbundet om vill ha råd och hjälp med att kontakta
föreningar som redan bedriver bra liknande verksamhet.
23. SmoothComp
Möte bokas med SmoothComp för att få en presentation av tävlingssystem och
affärsmodell.
24. Physical literacy
Jonathan tillsammans med kommunikationsbyrån Starship går ut med en
pressrelease till media rörande Physical literacy. Kostnadstaket beslutas till 25000 kr
exklusive moms.
Projektnamnet beslutas till MotoriQ.
27. Nästa möte
26 februari 12.30 på kansliet
Förslag fredag den 24:e mars på kvällen innan stämman.
Mötesordförande

_________________________
August Wallén

Vid protokollet

Justerare

_________________________
Fredrik Gundmark

_________________________
Helena Hugosson

