
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 6/2017 
Datum Söndagen den 4 juni, 2017 

Tid  Kl. 12.30–15.00 

Plats  Kansliet, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, Virpi Alajarva, Elin Bladh, Marcus Widengren 

och Patricia Kazimierczak  

Adjungerade  Mona Lundkvist  

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
 

2. Justerares 

Till justerare utses Elin Bladh. 
 

3. Föregående protokoll 

Föregående protokoll, FS-5, godkändes och lades till handlingarna.  

 

4. Rapporter 

Marcus Widegren berättade att han kommer att skicka svaren på Kung-Fu & 

Wushuförbundets frågor.  

 

5. Ekonomi, budget 

Virpi Alajarva rapporterar om ekonomin. 

 

6. Huvudskador 

Styrelsen diskuterade huvudskador, Förbundsstyrelsen beslutade att bjuda in 

Christian Engvall från medicinska kommittén till ett möte. 

 

7. Sportivity 

Förbundsstyrelsen beslutade att vi fortsätter arbetet med Sportivity och skriver ett 

nytt 1-årigt avtal med en kostnad på 25 000: - plus moms per kvartal, kostnaden ska 

belasta marknadsföringsbudgeten. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Strategi 2025 

Förbundsstyrelsen beslutade att kansliet skriver ner hur vi ska nå vision 2025 och 

återkommer till Förbundsstyrelsen. 

 

9. Förfrågan från Svenska Boxningsförbundet 

Förbundsstyrelsen beslutade att i detta skede finns det inte utrymme för att låta 

boxningsförbundet dela ut egna priser på kamsportsgalan. 

  

10. Regler för träning 

Förbundsstyrelsen beslutade att arbeta fram riktlinjer enligt Elin Bladhs utkast för 

vad som gäller för regler vid knock-out på träning och lägga fram ett förslag om det 

på nästa årsmöte. Redan nu går vi ut med följande information till föreningarna via 

e-post och på vår hemsida. Föreningen bör stänga av en person som blir knockad på 

träning på samma sätt som om denne hade blivit skadade på tävling, för att 

säkerställa att ingen som fått en hjärnskakning tävlar inom rekommenderad 

karantänstid.  

 

11. RIM (Riksidrottsmötet) 

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå RF att ta med Virpi Alajarva i en eventuell 

grupp angående samordnat elitstöd och Marcus Widengren till frågor om 

anslutningsformer. 

 

12. Landslagsstöd för mindre budoarter 

Förbundsstyrelsen beslutade att föreslå förbundsstämman att dela ut landslagsstöd 

från de centrala medlen till de förbund som hur de än gör inte kommer upp i de 

poäng de ska för att få elitstöd från RF. Självklart måste UF arbeta fram 

utvecklingstrappor och det som i övrigt krävs. Uppdras åt Sofia Arnbom och Virpi 

Alajarva att arbeta med ärendet. 

 

13. Pride 

Patricia Kazimierczak har tagit hjälp av Helena Hugosson angående Pride, hon 

kommer också vara med på nätverksträffen som RF arrangerar. Patricia har även 

pratat med Jonathan Broberg om att informera om Pride-tåget på vår hemsida. 

 

14. Inval 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in: 
Föreningen Berimbau, Capoeira 

Föreningen Team Hang Loose, BJJ, SW 

Punch Out Boxing Club, Muaythai 

Sandby Judo Klubb, BJJ, Jujutsu 

T.I.A Qigong Kung Fu Föreningen Vetlanda Kung Fu Återinträde SB&K 1428 

Umeå BJJ Sällskap, BJJ 

Västerort Kampsport Klubb, Kickboxning 

 

15. Riktlinjer för att bedriva elitverksamhet 



Riktlinjerna är färdigskrivna, Förbundsstyrelsen beslutade att skicka ut det på en 

remissrunda till.  

 

16. Digitalt tävlingskort 

Virpi Alajarva presenterade tre olika förslag på företag att anlita till att göra 

tävlingskorten digitala, företagen var Tigerton, Mynextmatch och Smoothcomp. 

Förbundsstyrelsen beslutade att anta offerten från Smoothcomp för att 

tävlingskorten i fortsättningen ska ha en digital lösning. 

 

17. Övriga frågor 

* Utse ledamöter till RFs skiljenämnd. Uppdras åt kansliet att fråga om någon från 

vår kommitté vill delta. 

 

18. Nästa möte 

3 september kl.12.30, kansliet 

6–8 oktober styrelse- och UF-konferens 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Elin Bladh 


