
 

 

  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 4/2018 

Datum söndag den 25 mars 2018 

Tid  Kl. 12.30–15.57 

Plats  Scandic Continental, Stockholm 

Närvarande  August Wallén, George Sallfeldt, Elin Bladh, Musse Hasselvall, 

Johanna Rydberg, Tobias Back, Patricia Kazimierczak, Fredrik 

Gundmark och Clara Wetzelmayr 

Adjungerade   

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Fredrik Gundmark. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Patricia Kazimerczak. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokoll FS-2 och FS-3 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

5. Ej sanktionerat SM 

Det har kommit till vår kännedom att thaiboxnings-SM inte var sanktionerat. 

Förbundsstyrelsen beslutar att ta upp frågan med Thaiboxningsförbundet. George 

Sallfelt och Clara Wetzelmayr är styrelsens representanter i diskussionen med 

Thaiboxningsförbundet. Se punkt 10. 

 

6. Resultat av kvalitetsarbetet 2017 från RF 

RF har redovisat resultatet av kvalitetsarbetet som gjorts, 12 föreningar var uttagna 

för stickprovskontroll. Vi konstaterar att av dessa klarade sex föreningar 

granskningen med ingen eller mindre avvikelser. Sex föreningar hade större 

avvikelser eller skickade inte in efterfrågade handlingar. Sofia Arnbom har även 

kontakt med RF och för en dialog om hur vi ska gå vidare i frågan. Vi vill att 

föreningar med större avvikelser ska kontaktas.  

Förbundsstyrelsen beslutar att tillfråga kansliet för att se om någon se över 

medlemsregister och föreningars kontaktuppgifter. Vidare önskar förbundsstyrelsen 

att denna person även kontaktar föreningar med syfte att erbjuda en kurs 

föreningskunskap som genomförs i SISUs regi. Utbildningen ska hållas ute i 

distrikten och uppdraget att arrangera detta läggs på distriktsförbunden.  

 



 

 

 

 

7. Översyn av redovisningssystemet & referensgrupp RF 

Virpi Alajarva sitter inte längre kvar som förbundskassör utan lämnade styrelsen på 

grund av sitt ordinarie arbete, hon vill dock gärna fortsätta översynen av vårt 

redovisningssystem och även sitta kvar i RF:s referensgrupp som arbetar med en 

översyn av stödformerna. 

Förbundsstyrelsen beslutar att Virpi Alajarva har kvar uppdragen att representera 

SB&K i RFs referensgrupp om översyn av stödformerna samt uppdraget att se över 

SB&Ks redovisningssystem. 

 

8. Inval 

Förbundsstyrelsen noterar att följande förening ingår blivit invalda: 

Alnö Aikidoklubb  

Föreningen Gävle HEMA 

Föreningen HILTI BJJ Storfors 

Gefle Armsport klubb  

Karlskoga Thaiboxningsklubb  

Skänninge Armbrytarklubb  

Stockholmspolisens IF Fäktning  

Umeå Historiska Fäktskola Idrottsförening  

 

9. Fråga från HEMA 

HEMA har ställt en fråga om vad som gäller för utövare och ledare gällande 

personliga uttalanden i sociala medier. 

Disciplinnämnden har yttrat sig.  

Förbundsstyrelsen beslutar att Musse Hasselvall kontaktar HEMA-förbundet och 

den aktuella föreningen för att föra en dialog om hur denna fråga kan hanteras 

framöver.  

 

10. Muay Thai Förbundet 

Enligt FS-1 ska vi kalla representanter från Muay Thai Förbundet till ett möte. En 

dagordning med punkter tas fram inför mötet. 

Förbundsstyrelsens representanter är George Sallfelt och Clara Wetzelmayr. 

 

11. Överklagan 

Förbundsstyrelsen beslutar att delegera denna överklagan till disciplinnämnden. 

Information om aktuella personens politiska engagemang ska bifogas till 

disciplinnämnden. 

 

12. Tävla som döv 

Kickboxningsförbundet har inlett ett arbete med att lösa frågan om hur döva ska 

kunna tävla i Sverige, muay thai förbundet har ställt frågor till Förbundsstyrseln. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: 

- Mona tar kontakt med Amina Ouahid för att uppdatera henne om läget.  



 

 

- Mona tar kontakt med Kickboxningsförbundet för att undersöka om de behöver 

stöd och hjälp i denna fråga. 

- Clara och George tar upp frågan på mötet med Thaiboxningsförbundet. 

 

13. Fråga från medlem 

Ola Johansson från Oskarhamns Ju-jutsuklubb har ställt en fråga till 

Förbundsstyrelsen om klara riktlinjer om vad som gäller gällande hur de ska beräkna 

hur många medlemmar de ska betala för. 

Förbundsstyrelsen beslutar att förtydliga informationen inför kommande 

verksamhetsår att avgifter ska betalas för alla medlemmar som någon gång under 

föregående verksamhetsår betalat medlemsavgift till föreningen. Jonathan får 

uppdraget att publicera nyhet om detta på hemsidan inför nästa verksamhetsår. 

Tobias meddelar Ola Johansson styrelsens beslut. 

Styrelsen diskuterar även hur frågan med medlemsfusk ska hanteras framöver. Vi 

konstaterar att vi framöver även kommer att få ta hänsyn till GDPR vilket är EUs nya 

PUL. 

 

14. Datum för nästa årsstämma och kampsportsgalan 

Nästa årsstämma och kampsportsgala blir den 23 mars 2019 

 

15. Verksamhetsplan 

Förbundsstyrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2018 som godkändes av 

årsmötet och checkade av att vi har ansvariga tillsatta för de punkter som finns i 

verksamhetsplanen. 

 

16. Parakommittén 

Mike Wall som är ordförande för vår parakommitté har idéer om hur vi kan utveckla 

vårt arbete. 

Förbundsstyrelsen beslutar att preliminärt anta Parakommitténs strategi. Styrelsen 

vill även att Parakommittén ska inkomma med äskande av pengar för att kunna 

genomföra strategin. Vi ber Mona kontakta Parakommittén att inkomma med 

äskanden. Samtidigt önskar vi att Mona ber Parakommittén engagera sig i frågan om 

att tävla som döv genom att kontakta Kickboxningsförbundet. 

 

17. Offert Sportivity angående Budo-weekend 

Sportivity har skickat in en offert angående arbetet med budo-weekend.  

Förbundsstyrelsen ger George Sallfelt uppdraget att prata med kansliet och 

Sportivity i syfte att sätta sig in i vad Budo-Weekend skulle innebära för förbundet. 

Förbundsstyrelsen beslutar att tacka nej till Sportivitys offert om projektledning av 

Budo-Weekend. 

 

18. Pride 

Förbundsstyrelsen beslutar att SB&K går som egen organisation i Pridetåget där alla 

UF går tillsammans med SB&K. Patricia Kazimierszak och Musse Hasselvall ges 



 

 

uppdraget att tillsammans med Jonathan Broberg förbereda och kommunicera detta 

inför kommande Pridetåg. 

 

19. Tillgång till förbundets tävlingsverksamhet 

RF ledamöter har tillgång till alla medlemsförbunds tävlingar. Tobias tog upp om vi 

ska ha motsvarande tillgång till underförbundens tävlingar. Frågan diskuterades i 

styrelsen och förbundsstyrelsen ger Tobias Back i uppdrag att förbereda frågan inför 

kommande möte. 

  

20. Utredning demokratiska processen 

Förbundsstyrelsen beslutar att gruppen som inleder arbetet med frågan om 

demokratiska processen består av August Wallén och Elin Bladh från 

förbundsstyrelsen och Anders Axklo från Armsportsförbundet. Arbetet sker 

förutsättningslöst.  

 

21. Jämställdhet och mångfald 

Gruppen som jobbar med jämställdhet och mångfald avser att presentera ett utkast 

på uppdaterade policys och handlingsplaner för jämställdhet och mångfald innan 

sommaren. Handlingsplanerna ska omfatta sexuella trakasserier och övergrepp. 

Gruppen består av Patricia Kazimierczak, Tobias Back, Musse Hasselvall och Jöran 

Fagerlund. Gruppen är fria att ta in input från personer utanför gruppen om de så 

önskar. 

 

22. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

23. Nästa möte  

Förslag på en årsplanering 

FS-5, 1-3 juni, styrelsekonferens 

FS-6, bestäms senare 

FS-7, 3-4 november i samband med budo-weekend, UF-konferens och styrelsemöte 

FS-8, bestäms senare, möte och julbord 

2019 

FS-1, bestäms senare 

FS-2, 22 mars, dagen innan stämman 

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

August Wallén  

 



 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Fredrik Gundmark    Patricia Kazimierczak 


