
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 9/2016 
Datum söndag den 11 december, 2016 

Tid  Kl. 13.00–16.00 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Fredrik Gundmark, Virpi Alajarva och Johanna 

Rydberg,  

Adjungerade  Mona Lundkvist, Jonathan Broberg, Magnus Ledin och Matilda 

Ritzén 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
 

2. Justerares 

Till justerare utses Marcus Widengren. 

 

3. Tävling för barn och ungdomar 

Det har kommit till vår kännedom att vissa föreningar åker iväg och tävlar med barn 

och ungdomar i fullkontakt. Anders Wahlström från RF som är barn- och 

ungdomsansvarig kom och informerade om vilka anvisningar som finns vad det 

gäller barn och ungdomar. Förbundsstyrelsen beslutade att sammanställa vilka 

riktlinjer som gäller vid tävling för barn och ungdomar. Mona kontaktar Anders om 

att skicka över materialet som finns, sammanställer det och lägger ut det i vår 

Facebookgrupp. Informationen ska sedan skickas ut till våra underförbund och 

respektive förening.  
 

4. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-8, godkändes och lades till handlingarna. 

 

5. Rapporter 

 

Öppen mångfald 

Arbetet fortgår. 

 

RFSL-utbildningen 

Helena Hugosson har kommit med ett förslag på hur vi ska sprida detta, Mona 

lägger ut förslaget i Facebookgruppen.  

 

 

 



Nya hemsidan 

Jonathan berättade att nya hemsidan är uppe och har vi har fått positiv respons, 

särskilt att den är responsiv, det är fortfarande en del som måste förbättras men de 

arbetar med det.  

 

Idrottsgalan 

Vi fick vår första nominering till Idrottsgalan någonsin vilket är jättekul, det blev 

Patricia Axling, Muay Thai. 

 

Mediekonferens 

Jonathan Broberg bjöd in till en mediekonferens. Den blev väldigt uppskattad av de 

som var där. 

 

Distriktskonferens 

Magnus Ledin bjöd in till en konferens för våra distriktsförbund, den var väldigt 

lyckad och vi kom fram till ett basuppdrag för distrikten. 

 

 Utlåning av material 

 Föreningarna har möjlighet att söka bidrag från SDF  

 Att exempelvis via sina hemsidor informera föreningarna i respektive distrikt 

om att de finns och vad de gör. 

 Söka bidrag i de distriktsförbund de tillhör. 

 

Möte med RF och ekonomi. 

Mona Lundkvist berättade att hon haft ett möte med Peter Mattsson och Peter 

Eriksson från RF angående vår ekonomiska situation, det var bra att få till ett möte 

för att berätta om vad vi gör med det kändes tyvärr inte som att det fanns så mycket 

förståelse för vår situation. 

 

Sportivity 

Mona berättade att vi haft möte med ett företag som hjälper till med sponsorfrågor. 

Förbundsstyrelsen beslutade att vi ska be om mer information.  

 

Vikarie 

Mona Lundkvist berättade att vi har anställt en vikarie för Magnus Ledin som efter 

årsskiftet kommer att arbeta 50 % i ett projekt och vara föräldraledig 50%. Vikarien 

heter Sofia Arnbom som tidigare arbetat på Svenska Bouleförbundet. 

 

Nyhetsbrev 

Arbetet fortgår Jonathan Broberg  

 

Utvecklingsplan Idrottslyftet 

Magnus Ledin har reviderat utvecklingsplanen och väntar på svar från RF 

 

 



Elitidrottsträff 

Nästa planerade träff är i februari 

 

LOK-stöd 

Arbetet fortgår   

 

6. Ekonomi 

Virpi Alajarva rapporterade om ekonomin. 

 

7. Digitalt tävlingskort  

Mona Lundkvist berättade att hon kontaktat länsstyrelsen om deras synpunkt på ett 

digitalt tävlingskort. Förbundsstyrelsen beslutade att Mona och Virpi bokar in möten 

med två olika leverantörer. 

 

8. Avtal produktionsbolag 

Förbundsstyrelsen beslutade att skriva under avtalet. På grund av sekretess 

publicerar vi inte vad avtalet gäller i dagsläget. 

 

9. Physical Literacy 

Förbundsstyrelsen beslutade att kontakta Performic om en projektanställning och att 

Mona Lundkvist och Magnus Ledin får ta nödvändiga beslut i detta. 

 
10. Verksamhetsplan 2017 

Mona lägger ut ett förslag i Facebookgruppen. 

 

11. Riksidrottsmötet 2017 

Förbundsstyrelsen har i dagsläget inga motioner att skicka in. 

  

12. Revidering antidopingprogrammet 

Magnus Ledin presenterade en revidering av antidopingprogrammet. 

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna det. 

 

13. Offert verksamhetsberättelsen per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen.  

 

14. Ansökan Defendo 

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå stämman att Defendo välja in i kampkonst 

som en idrott. Mona informerar kampkonst. 

 

15. Ansökan Sporting lighting Saber Combat 

Förbundsstyrelsen beslutade att avslå deras ansökan och att detta inte är en 

verksamhet som passar i vårt förbund. 

 



 

16. Inval 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in: 
Piteå Kyokushin Karate IF 

Vätternbrytarna Jönköping Armbrytarklubb 

Vongtale Kampsportsförening 

CDO CAPOEIRA UPPSALA IK 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:  
Fighters Source Club 

 
17. Budget Kampsportsgalan 

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna budgeten. 

 

18. Motioner som försvann 

Det har kommit till vår kännedom att motioner försvunnit i Kickboxningsförbundet. 

Förbundsstyrelsen beslutade att lyfta frågan med RF:s jurister och även informera 

om att man ska skicka en kopia till kansliet när motioner skickas in, för att säkerställa 

att inga motioner försvinner. 

 

19. Fråga från Hilti angående hjälp 

Förbundsstyrelsen beslutade att de får använda både SB&K:s och RF:s logga och 

exempelvis skriva ”medlem i”.  

 

20. Riktlinjer elitverksamhet 

Marcus Widengren har arbetat fram riktlinjer för elitverksamhet och skickat ut sitt 

förslag på remiss till Underförbunden. Marcus kommer att ta in Underförbundens 

synpunkter och återkommer till Förbundsstyrelsen med en ny version. 

 

21. Unilab 

Det har inkommit ett förslag om samarbete med Unilab. 

Förbundsstyrelsen beslutade om att Mona skickar förslaget vidare till 

underförbunden. 

 

22. Strategi 2025 

Förbundsstyrelsen beslutade att Virpi Alajarva arbetar med detta och återkommer till 

FS. 

 

23. Yttrande SM i Ne Wasa 

Förbundsstyrelsen beslutade att detta är ett bra utgångsläge för diskussion och ber 

BJJ-förbundet  skicka vidare yttrandet till Ju-jutsufederationen. 

 

 

 

 



24. Trygg idrottsmiljö 

Marcus berättade att han varit i kontakt med RF angående träning för nyanlända, de 

skickade över en skrift som heter Trygg idrottsmiljö. Förbundsstyrelsen beslutade att 

August Wallén kontaktar RF och diskuterar vidare och även att Jonathan Broberg 

rådfrågar en idrottssocionom. 

 

27. Nästa möte 

29 januari 12.30 på kansliet. 

26 februari 12.30 på kansliet 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Marcus Widengren 


