FS-PROTOKOLL Nr 2/2017
Datum
Tid
Plats
Närvarande
Adjungerade

söndag den 25:e februari, 2017
Kl. 12.30–16.00
Kansliet, Stockholm
August Wallén, Fredrik Gundmark, Virpi Alajarva, Helena
Hugosson och Johanna Rydberg,
Mona Lundkvist, Jonathan Broberg, Sofia Arnbom och Matilda
Ritzén

1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Justerares
Till justerare utses Johanna Rydberg.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, FS-1, godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
Riktlinjer för Barn- & ungdomstävlingar
Frågan bordläggs till nästa möte.
Öppen mångfald
Arbetet fortgår, Helena Hugosson sammanställer en situationsrapport till nästa
mångfaldsansvarig.
Digitalt tävlingskort
Virpi Alajarva och Mona Lundkvist har träffat två olika leverantörer angående en
digitalisering av tävlingskortet. Vi väntar in offerter från dem. Frågan bordläggs till
nästa möte.
Eget SF för Muay Thai
SMTF tog beslut på sitt årsmöte att dra tillbaka sin ansökan om att ansöka om eget SF
och istället göra en utredning och presentera en plan för sina medlemmar om hur det
skulle kunna göras.
SM-veckan
Helena Hugosson var med i en paneldebatt på SM-veckan, det var kul att vara med.

Möte med RF
August Wallén och Mona Lundkvist hade möte RF angående vårt SF-stöd, dels att
upplägget att fördela pengarna som de görs idag gör att det blir fördelaktigt att
försöka bli eget SF och angående landslagsstödet, som det är idag baseras stödet på
de pengar förbundet själva lägger in vilket blir orättvist då de flesta av våra utövare
bekostar sina resor till mästerskap själva. Det kommer föreslås en ny
fördelningsmodell på RIM berättade tjänstemännen från RF.
Konferens Parasport
Virpi Alajarva berättade att hon varit med på en konferens som parasport anordnade
där det kom fram att paraidrotterna arbetar sedan 2015 på att finnas i respektive SF.
5. Ekonomi, budget
Virpi Alajarva rapporterar om ekonomin. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa
resultat- och balansräkning det vill säga årsredovisningen. Uppdrogs åt Virpi att ta
fram två budgetförslag till stämman.
6. Regler för deltagande på tävling
Det är en tävlande som gått in till match till olämplig musik, arrangören gjorde en
polisanmälan. Förbundsstyrelsen beslutade att eftersom detta är ett polisärende är
det inget SB&K kan göra i detta läge.
7. Ansökan från Muay Thai Förbundet, barn- & ungdomar
Förbundsstyrelsen beslutade att förbundsstämman får besluta om fördelningen av
prispallen för att alla underförbund ska få samma chans.
8. Landslagsstöd
Förbundsstyrelsen beslutade att landslagen får pengar i enlighet med RF:s
fördelning. De landslag som är nollade, alltså inte skulle få några medel enligt RF:s
fördelning, stöttar vi detta år genom att ge dem enligt tidigare beslutad
fördelningsprincip, vi tar av sparade medel. Vi informerar de underförbund som inte
fullgjort det som RF kräver för att få medel nästa år. Dessa underförbund ska bland
ta fram utvecklingsverktyg för landslagen. Uppdras åt Jonathan Broberg att skriva på
hemsidan om de nya rutinerna och att vi följer RF:s fördelningsprincip.
9. SB&K:s hederspris
Förbundsstyrelsen beslutade vem som ska få priset.
10. Brev till August
Det har inkommit ett brev angående att det bland annat förkommer smutskastning
mellan föreningar.
Förbundsstyrelsen beslutade att lägga till i verksamhetsplanen att vi ska utreda hur
vi kan starta en kampanj för att våra etiska normer och värdegrund följs.

11. UF-konferenser
Förbundsstyrelsen beslutade att använda konferenserna som ett sätt att ta in
underförbundens synpunkter och råd på hur vi ska bedriva verksamheten.
12. Barnträning med kniv
Det har inkommit en fråga om råd gällande vapenträning för barn.
Varje underförbund ska administrera sin idrott och vi föreslår att aktuellt
underförbund kallar till en workshop med de idrotter som har vapenträning och
diskuterar hur barnträningen ska bedrivas.
13. Offert webbsändning av Kampsportsgalan per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar detta beslut som togs den 13/2 i Facebookgruppen
angående att anta offerten från Sportsground om att sända Kampsportsgalan live på
webben. Budgeten för galan höjs med 35 200 kr.
14. Preliminär röstlängd per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar detta beslut som togs den 21/2 i Facebookgruppen
angående att godkänna den preliminära röstlängden och lägga ut den på hemsidan.
15. Propositioner
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna propositionen om ne wasa och. Virpi
Alajarva uppdras att skriva en proposition om ändring av stadgarna på så sätt att vi
lägger till två suppleanter i styrelsen som ersättare när ordinarie ledamot inte kan
vara på plats.
16. Inval

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in:
Blue-Lake Armsport IF
Drakbrytarnas Idrottsförening
Föreningen Storuman Armsport Lappmarken
Haruyama Aikijujutsu Budoklubb
Hedemora Armsports Klubb
Kungsbacka Armsportsklubb
Let´s Roll IF
Mjölby Kampsportsförening
Rai Ken Dojo Budogemenskap
Tollereds Jiu-jitsu sällskap
Örnsköldsviks Atletklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Föreningen Atlas MMA
Gladius BJJ IF
Hudik Muay Thai IF
Oskarshamn Kempo Jujitsu Academy

Piteå BudoKlubb
17. Synpunkter från Skånes Budo & Kampsportsförbund
Distriktet hade synpunkter på att ingen från styrelsen deltog på distriktskonferensen.
Förbundsstyrelsen beslutar att det alltid ska finnas en representant från styrelsen
närvarande på framtida konferenser. Mona meddelar dem det.
18. Anställning av en till informatör
Förbundsstyrelsen beslutar att anlita Performiq som rekryterare för att anställa en till
informatör på projektbasis under ett år då vi i nuläget inte vet hur mycket RF-stöd vi
kan få.
20. Budokampsport.tv
Bordlägger frågan till nästa möte.
26. Övriga frågor
Kung Fu- och Wushuförbundet har kontaktat Matilda Ritzén angående en förening
som uteslutits ur förbundet som tydligen arrangerat en tävling.
Förbundsstyrelsen beslutade att om det kommer till deras kännedom att det
anordnas en tävling är vårt förslag att de polisanmäler det. Det är de som har
sakkunskapen och känner till föreningen.
27.
Förbundsstyrelsen tackade Helena Hugosson och Johanna Rydberg för den här tiden
nu när de beslutat att inte ställa upp för omval till styrelsen.
28. Nästa möte
24 mars kl.18.00 på Scandic Continental

Mötesordförande

_________________________
August Wallén

Vid protokollet

Justerare

_________________________
Mona Lundkvist

_________________________
Johanna Rydberg

