
  

  

 

FS-PROTOKOLL Nr 8/2016 
Datum söndag den 30 oktober, 2016 

Tid  Kl. 12.30–16.00 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Helena Hugosson, Fredrik Gundmark, Virpi 

Alajarva, Pilo Stylin och Johanna Rydberg, Helena Hugosson 

och Fredrik kom med från punkt 6 

Adjungerade  Mona Lundkvist  

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
 

2. Justerares 

Till justerare utses Johanna Rydberg. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-7, godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Rapporter 

 

Öppen mångfald 

Arbetet fortgår. 

 

Utvärdering RFSL-utbildningen 

Arbetet fortgår och förslaget är att underförbunden också ska genomföra 

utbildningen och SB&K står för kostnaden. 

 

Nya hemsidan 

Arbetet med nya hemsidan fortgår. Mona Lundkvist berättade att OddHill som vi 

har hemsidan hos nu flaggat för att vårt avtal måste förnyas, avtalet löper ut vid 

årsskiftet och ett nytt avtal kommer att tecknas med en ny leverantör. 

 

Riktlinjer för träning för flyktingar  

Marcus Widengren väntar på feedback från RF:s integrationssamordnare, det 

rapporterades av August Wallén då Marcus blivit sjuk. 

 

Nyhetsbrev 

Jonathan Broberg befinner sig på EM i Thaiboxning och får återkomma med denna 

fråga. 

 

Digitalisering av tävlingskortet  



Förbundsstyrelsen beslutade att vi tillsätter en grupp som består av Mona Lundkvist 

och Virpi Alajarva som kontaktar länsstyrelsen och tigerton. 

 

Prispallen 

Johanna Rydberg berättade att det är ett ungdomsläger planerat den 6–8 januari på 

Bosön, Johanna återkommer till styrelsen med en budget till nästa möte. 

 

Riktlinjer för elitverksamhet 

Marcus Widengren rapporterar via August Wallén att han sammanställt en text och 

skickat ut till underförbunden, han återkommer med en sammanställning av svaren. 

 

Utvecklingsplan Idrottslyftet 

Vi har skickat in vår utvecklingsplan till Riksidrottsförbundet som de vill att vi 

arbetar om den en del. Magnus Ledin jobbar vidare med den. 

 

Kampsportsgalan 

Mona Lundkvist återkommer med förslag på budget till nästa möte.   

 

Elitidrottsträff/fystester 

Helena Hugosson berättade när hon anslöt till mötet att de arrangerat sista träffen för 

i år, det har varit positiv respons och det efterfrågas en fortsättning av dessa träffar, 

arbetet börjar sakta men säkert vinna förståelse hos våra landslag. 

 

EM Muay Thai 

Jonathan Broberg rapporterade via Mona Lundkvist. Det blev en succé för 

thaiboxningslandslaget på EM. Rapporteringen från EM följdes av 89000 personer 

bara via vår Facebooksida och vår hemsida har varit omnämnd i alla stora svenska 

medier i helgen. 

 

5. Ekonomi 

Virpi Alajarva rapporterar att ekonomin ser bra ut, vi ligger på plus. 

 

6. SF-stöd 2017 

Mona Lundkvist presenterade det preliminära beskedet av SF-stödet för 2017. 

Förbundsstyrelsen beslutade att Mona bokar in ett möte med RF angående SF-stödet. 

 

7. Anställning  

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet anställer en vikarie för Magnus Ledin tjänst 

under ett års tid då han kommer att vara föräldraledig på halvtid och arbeta med 

bland annat Physical Literacy och Idrottslyftet på halvtid. 

 

8. Prispallen 

SB&K fick 540 000:- från Prispallen, Förbundsstyrelsen beslutade att budgetera  

50000: - för ett ungdomsläger, 228000: - för ett analysarbete i hur våra föreningar 

arbetar med barn & ungdomsidrott och för resor till Kanada för att utbildas i 



Physical Literacy. Pilo återkommer till Förbundsstyrelsen med en fullständig budget 

på decembermötet för 2017 och 2018. 

 

9. Extra RF- & SISU stämma 

RF har utlyst en extrastämma i samband med Riksidrottsforum angående två distrikt 

ska slås ihop. Förbundsstyrelsen beslutade att stå bakom den hopslagningen. 

 
10. Sjukvårdsförsäkring 

Förbundsstyrelsen beslutade att anta offerten från IF. 

 

11. Inval, utträde och uteslutning 

Förbundsstyrelsen beslutar att välja in, begära utträde respektive utesluta föreningar 

enligt följande.  

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in: 
Originals Fightclub Stockholm Fighters IF 

Sakura to Katana - Arlöv IF 

Föreningen Göteborg Armsport 

Nyköpings Ju Jutsu Kai IF 

Ekerö Idrottsklubb 

Föreningen Göteborgs Frifäktargille 

Kingpin Grappling Academy IF 

Föreningen Brynäs Armwrestling 

Frontline Academy Örebro IF 

Fight Gym Sweden IF (återinval) 

Nora Atletklubb 

Bujinkan Sanshi Dojo Kungsbacka IF 

Mölndals Wing Tsun IF 

Falkenbergs Armsportklubb 

Iron Arms Wexio IF 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:  
Malungs Kampsportsförening 
 

Förbundsstyrelsen utesluter följande föreningar med anledning av ej betalda 

medlemsavgifter:  
Skellefteå Kickboxnings Klubb 

T.I.A. Ängelholm Kung Fu Förening 

Lidköpings Kampsportsförening 

Föreningen Malmö Wushu 

Dok Su Ri Kampcenter IF 

Sollentuna muaythai IF 2015 

Volta por cima capoeira förening 

Sigtuna Aikidoklubb 



 
12. Nomineringar till Idrottsgalan per capsulam 

Förbundsstyrelsen beslutade att revidera tidigare per capsulambeslut och nominera 

enligt följande förslag och skicka in till Idrottsgalans jury:  

Årets kvinnliga idrottare: Sofia Olofsson, Helena Edfeldt, Gabriella Ringblom.  

Årets manliga idrottare: Alexander Gustafsson, Fredrik Widgren, Irman Smajic.  

Årets lag: Thaiboxningslandslaget.  

Årets ledare: Pelle Bånghäll.  

Årets nykomlig & Lilla Bragdguldet: Bea Malecki, William Seth-Wenzel, Patricia 

Axling.  

Årets prestation: Sofia Olofsson, Fia Riesek, Gabriella Ringblom.   

 

13. Antidoping 

Mona Lundkvist berättade att hon och Magnus Ledin haft ett möte med RF 

Antidoping där de berättade om direktiven med vistelserapportering. 

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet administrerar vistelserapporteringen enligt 

RF:s kriterier. 

 

14. Övriga frågor 

 

Arbetsgång på Facebookgruppen 

Förbundsstyrelsen beslutade att när det ska tas beslut per capsulam är det bra om vi 

sätter en deadline på när alla måste ha svarat.  

 

LOK-stöd 

Vissa föreningar söker LOK-stöd för betydligt fler än vad de rapporterar att de 

betalar medlemskap för hos oss. Pilo Stylin har sammanställt en lista på de 

föreningar som fått ut mest i LOK-stöd kontra hur många de betalat medlemskap för. 

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet får i uppdrag att lämna över listan till RF.  

 

16. Nästa möte 

11 december, kl.12.30 

29 januari 12.30 på kansliet. 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Johanna Rydberg 


