FS-PROTOKOLL Nr 5/2017
Datum
Tid
Plats
Närvarande

Adjungerade

söndagen den 23 april 2017
Kl. 12.30–16.00
Scandic Continental, Stockholm
August Wallén, Fredrik Gundmark, Virpi Alajarva, Clara
Wetzelmayr, Elin Bladh, Marcus Widengren, Patricia
Kazimierczak och Johanna Rydberg.
Mona Lundkvist, Magnus Ledin, Sofia Arnbom och Jonathan
Broberg

1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Justerares
Till justerare utses Virpi Alajarva.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll, FS-3 och FS-4, godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter
Inga rapporter föreligger.
5. Ekonomi
Virpi Alajarva rapporterar om ekonomin som ser bra ut.
6. Barn & Ungdom
Enligt vår utvecklingsplan ska vi under 2017 arbeta fram dels tävlingsstrukturer för
barn & ungdom, dels riktlinjer för barn & ungdomsträning. Förbundsstyrelsen
beslutade att anställa två personer i projektanställningar heltid året ut. För att hålla
koll på att vi använder medlen som vi skrivit i utvecklingsplanen ska vi upprätta
separat resultatenhet för det i bokföringen. Uppdras åt kansliet att ordna med detta.
7. Regler för träning
Förbundsstyrelsen beslutade att tillsätta en grupp som består av August Wallén,
Clara Wetzelmayr och Elin Bladh för att arbeta fram riktlinjer för att säkerställa att
ingen som blir knockad på träning får tävla.

8. Brev från Kung Fu- & Wushuförbundet
Marcus Widengren har haft möten med representanter om bland annat All Style
Open. Uppdras åt Marcus att arbeta vidare med frågeställningarna och besvara UFs
frågor.
17. Kampsportsgalan
Det har inkommit kritik dels mot priserna, dels om innehållet på galan.
Förbundsstyrelsen beslutade att vi ska ha en styrelserepresentant i juryn och uppdrar
åt kansliet att besvara BJJ-Förbundet.
10. RIM (Riksidrottsmötet)
RF har lagt ut handlingarna på sin hemsida. Virpi Alajarva, Tobias Back, Elin Blad,
Patricia Kasimierczak och Johanna Rydberg representerar SB&K på Riksidrottsmötet.
Delar av kansliet kommer även vara på plats.
11. Förfrågan från Svenska Boxningsförbundet
FS beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.
12. Budokampsport.tv
Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet drar igång arbetet med en egen tv-kanal för
webben.
13. Inval

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in:
DRACO Idrottsförening,
Föreningen Dalabrytarna
Föreningen Strömbrytarna
Föreningen Wild River Arms Sorsele
Piteå Martial Arts IF
Vätternbrytarna Motala Armbrytarklubb

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Föreningen Aikido Dojo Falköping, RF nr 28176
Föreningen Surahammar Capoeira, RF nr 51166
Spartacus MMA Sällskap, RF nr 44914
Trelleborg MMA & Muay Thai förening, RF nr 51218
Varbergs Judoklubb, RF nr 11986
Östermalms Judo och Kampsportsklubb, RF nr 50523
14. Datum årsmöte & Kampsportsgalan 2018
FS beslutade att galan och stämman ska äga rum den 17 mars i Stockholm.
15. SF-stöd

FS beslutade att kansliet förbereder för ansökan till RF 2018.
16. Medlemsavgifter
Det har inkommit frågor på om föreningarna ska betala för så många som de var året
innan eller hur många de tror att de kommer bli under kommande året.
Förbundsstyrelsen beslutade att föreningarna ska betala för så många som de var
året innan och om de tror att de ska bli fler får de ta med det i beräkningen.
17. Övriga frågor
a) Pride
Vi har fått en förfrågan från RF om att vara med i Pridetåget som kommer att vara
den 5 augusti. Det kommer att vara liknande upplägg som förra året.
Förbundsstyrelsen beslutade att SB&K ska vara med och även försöka informera
bättre om det så fler från våra klubbar går med. Patricia Kasimierczak koordinerar
tillsammans med kansliet.
b) Riktlinjer för att bedriva elitverksamhet
Marcus Widengren och Clara Wetzelmayr pratar ihop sig om hur det framtida
arbetet med det ska se ut.
c) Digitalt tävlingskort
Mona Lundkvist och Virpi Alajarva ska träffa en tredje leverantör den 28 april.
d) Hemsidan
Vi måste se över att alla funktioner på hemsidan fungerar som de ska. Uppdras åt
kansliet.
e) Försäkring
Förbundsstyrelsen beslutade att de personer som tränar via appar inte är
medlemmar om de inte betalat medlemsavgift till föreningen och omfattas därför
inte av vår försäkring.

18. Nästa möte
Söndagen den 4 juni, kl.12.30 i Stockholm.

Mötesordförande

_________________________
August Wallén

Vid protokollet

Justerare

_________________________
Mona Lundkvist

_________________________
Virpi Alajarva

