
  
  
 
 
 
FS-PROTOKOLL Nr 1/2018 
Datum söndag den 18 februari  2018 
Tid  Kl. 12.30–17.00 
Plats  Kansliet, Stockholm 
Närvarande  August Wallén, Virpi Alajarva, Elin Bladh, Marcus Widengren, 

Johanna Rydberg och Clara Wetzelmayar  
Adjungerade  Mona Lundkvist, Jonathan Broberg och Sofia Arnbom 
 
1. Dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
2. Justerares 
Till justerare utses Virpi Alajarva. 
 
3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll, FS-8, godkänns och läggs till handlingarna.  
 
4. Fråga från HEMA 
Representanter för HEMA har skickat in en frågeställning om enskilda utövare eller 
ledares personliga uttalanden på sociala medier är något som bör granskas enligt 
stadgarna och om svaret är ja vad är det då som gäller? Mona har skickat deras fråga 
vidare till disciplinnämnden och väntar på deras svar. 
 
5. Rapporter 
Virpi Alajarva tar upp synpunkter från våra underförbund angående RF ekonomi 
och deras rapportsystem som inte är optimalt. Hon har även haft ett förberedande 
möte med RF ekonomi. Förbundsstyrelsen beslutar att vi ska göra en översyn av 
redovisningssystemet.  
 
6. Ekonomi 
Virpi Alajarva rapporterar om hur ekonomin ser ut och det ser bra ut. 
Förbundsstyrelsen diskuterar olika framtida projekt. 
 
7. Motioner 
Det har inkommit fyra motioner till årsstämman: 

1. HEMA ansöker om att bli eget underförbund. Förbundsstyrelsen noterar att 
HEMA i dagsläget inte uppfyller kriteriet om antalet medlemmar, men anser 
att HEMA har visat att de kan agera som självständigt underförbund. 



Förbundsstyrelsen beslutar således att föreslå stämman att bifalla deras 
ansökan. 

2. Capoeira ansöker om att bli eget underförbund. Förbundsstyrelsen beslutar att 
föreslå stämman att bifalla deras ansökan. 

3. Inkilningsritualer. Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå stämman att bifalla 
motionen angående stadgeändringar. Dock föreslår FS att frågan om policy 
överlåts åt disciplinnämnden som kommer att hantera eventuellt uppkomna 
frågor. 

4. Allstyle ansöker om att bli egen idrott alternativt eget underförbund. 
Förbundsstyrelsen noterar att motionen bordlades förra årsmötet. 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå stämman att bifalla allstyle som en egen 
idrott och att idrotten administreras i underförbundet kampkonstförbundet.  

 
8. Propositioner 
1. Förbundsstyrelsen beslutar att göra rekommendationerna om karantän vid 
TKO/KO även på träning som vi gick ut med i höstas till en regel, alltså tvingande. 
Vissa ändringar har gjorts i dokumentet sedan publicering efter återkoppling från 
läkare och underförbund. 
 
2. Inval av defendo. Förbundsstyrelsen noterar att på förra årsmötet dök inte någon 
representant från defendo upp och fick då avslag. Enligt uppgift ska de närvara 
denna gång. Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå stämman att bifalla deras ansökan 
om att bli en idrott i kampkonstförbundet, förutsatt att idrotten heter enbart defendo. 
Vidare är det viktigt att det är fråga om en stilobunden idrott vilket innebär att alla 
som tränar defendo ska kunna bli medlemmar. 
 
3. Förbundsstyrelsen önskar få i uppgift av stämman att undersöka hur man på bästa 
sätt skulle kunna införa digital omröstning på framtida stämman. Digital röstning 
t.ex. med inloggning och e-legitimation skulle kunna göra det möjligt för alla 
medlemsklubbar att rösta på stämman oavsett om klubben ligger i Stockholm eller 
inte har råd att åka dit. En viktig demokratifråga som blir allt mer aktuellt.  
 
9. Muay Thai Förbundet 
Förbundsstyrelsen beslutar att kalla förbundet till ett möte där vi diskuterar alla 
aktuella frågor.  
 
I samband med detta beslutar förbundsstyrelsen även att begära in alla 
underförbunds stadgar. Detta då det är förbundsstyrelsen som ska godkänna 
eventuella stadgeändringar som underförbunden gör i sina stadgar. 
  
10. Tävla som döv 
Mona Lundkvist berättar att kickboxningsförbundet tillsatt en grupp som ska utreda 
möjligheten att tillåta döva tävla i kickboxning.  
 



Uppdras åt kansliet att upplysa thaiboxningsförbundet att det är underförbundet 
som utreder verksamheten i samma fråga.  
 
11. Kampsportsgalan hederspris 
Förbundsstyrelsen beslutar att utse en person som offentliggörs på kampsportsgalan. 
 
12. Inval 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar valts in: 
Fryshuset SK Gefle 
Grappling Resistance Idrottsförening 
Höganäs Thaiboxningsklubb 
Lycksele Armfighters Club hos Trim 365 
Taekwondo Klubb Viking 
Åsele Seishin Aikidoklubb 
 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 
Bujinkan Dojo Kiruna IF 
Capoeira Abolicao IF 
Föreningen Fight Center Kristinehamn 
 
13. Preliminära röstlängden 
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna att vi lägger ut den preliminära röstlängden 
på hemsidan så att föreningar kan kontrollera att den stämmer. 
 
14. Verksamhetsplan 
Förbundsstyrelsen beslutar att godkänna kansliets förslag på verksamhetsplan med 
några små ändringar och ett tillägg om översyn av redovisningssystemet. 
 
15. Fråga från IKSU 
IKSU har skickat in en fråga om vad som gäller när någon inte vill träna med det 
andra könet av religiösa skäl. Förbundsstyrelsen noterar att vi har tagit fram foldern 
Öppen mångfald som är stöd i liknande frågor. Det är varje klubbstyrelse som ska ta 
ställning till de regler som måste följas och om det blir konflikt, ta ställning till vilken 
policy som har prioritet.  
 
16. Budget 
Virpi Alajarva presenterar ett förslag på budget som diskuteras. Hon återkommer 
med en slutversion.  
 
17. Förfrågan från RFSL 
RFSL har skickat en förfrågan om ett samarbete. Förbundsstyrelsen beslutar att vi 
tackar ja till att vara med i projektet. Förbundsstyrelsen noterar att det behövs mer 
information innan vi kan ta beslut om resurslokalisering. 
 
  



18. Övriga frågor 
 
Distrikt Skåne har sitt årsmöte den 8 april 2018. Förbundsstyrelsen ser allvarligt att 
stämman är efter SB&Ks stämma. Uppdras åt kansliet att påpeka om ordningen inför 
nästa år.  
 
Svenska kickboxningsförbundet har sitt årsmöte samma dag, dvs den 17 mars 2018. 
Platsen är dock i Göteborg. Förbundsstyrelsen noterar att det inte bryter mot 
stadgarna men anser att det är olyckligt då stämmorna är på två olika orter. 
 
20. Nästa möte 
Fredagen den 16 mars kl.18.30 på Scandic Continental. 
 
Mötesordförande 
 
 
_________________________ 
August Wallén  
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 
 
_________________________   _________________________ 
Mona Lundkvist    Virpi Alajarva 


