FS-PROTOKOLL Nr 5/2018
Datum
söndag den 3 juni 2018
Tid
Kl. 09.00–11.48
Plats
Rektorsvillan, Bosön
Närvarande
August Wallén, Musse Hasselvall, Johanna Rydberg, Patricia
Kazimierczak, Fredrik Gundmark och Clara Wetzelmayr
Adjungerade
Magnus Ledin, Matilda Ritzén, Sofia Arnbom och Annie
Bondefält.
1. Dagordningen
Dagordningen godkänns.
2. Mötessekreterare
Till mötessekreterare utses Fredrik Gundmark.
3. Justerares
Till justerare utses Clara Wetzelmayr.
4. Föregående protokoll
Protokoll FS-4 godkänns och läggs till handlingarna.
- Clara rapporterade från kontaktförsöket med Thaiboxningsförbundet. Styrelsen
beslutade att nya kontakter ska tas för att diskutera hur rutiner ska utformas för att
en osanktionerad tävling inte ska kunna genomföras igen och hur denna fråga ska
hanteras gentemot tillståndsmyndigheten.
- Frågan om att tävla som döv bordläggs till kommande möte när Mona kan
rapportera. Under tiden tar Clara kontakt med en tilltänkt arrangör av en dövmatch
för att se om vi kan jobba vidare med frågan.
- Frågan om riktlinjer för medlemsberäkning bordläggs till kommande möte
- Frågan om tillgång till förbundets tävlingsverksamhet bordläggs till kommande
möte då Tobias kan rapportera.
- Arbetet med jämställdhet och mångfald fortgår. Ett utkast finns som Patricia och
Musse jobbar vidare med och presenterar under kommande möte.
5. Kampsportsfestivalen
Det har kommit en ansökan från Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund
om ett stöd på 450 000 kr för att arrangera Kampsportsfestivalen i samband med
Fitnessmässan i höst.
Förbundsstyrelsen beslutar att det är för mycket pengar att lägga på ett distrikt för
att skapa ett innehåll i en aktivitet som mest gynnar en kommersiell aktör.

6. EM Kyokushin
Katalandslaget har inte stöd från kyokushinförbundet.
Styrelsen beslutar att ge Fredrik uppdraget att påbörja en diskussion med
Kyokushinförbundet om att öppna upp för kata som en tävlingsgren i förbundet
7. Kampsportslagen
Nu ha det återigen uppdagats att MMA Förbundet tillåtit en deltagare att tävla utan
ett tävlingskort.
SMAFF har meddelat att de efter ett möte beslutat att införa nolltolerans mot att tävla
utan tävlingskort.
Styrelsen ålägger SMAFF att meddela om nolltoleransen och konsekvenserna av
brott mot detta beslut till sina föreningar.
Styrelsen beslutar att konsekvensen av att låta individer tävla utan tävlingskort blir
att SMAFF inte får arrangera Svenska MMA-ligan under tre månader.
8. Landslagsuttagningar
Styrelsen ger Musse, August och Annie uppdraget att ta fram en rekommendation
för landslagsuttagningar att presentera på kommande styrelsemöte.
9. Utländska spelbolag
MMA Förbundet har skrivit ett avtal med ett utländskt spelbolag och det strider mot
lagen. Styrelsen beslutar att Musse pratar med Jesper Gunnarsson för att säkerställa
att avtalet med Rizk inte bryter mot lagen.
10. Parakommittén
Det har inkommit ett äskande av pengar för att bedriva verksamhet i parakommittén.
Styrelsen beslutar att bifalla parakommitténs äskande om 100000 kr för verksamhet
under pågående verksamhetsår.
11. Wernamo Ju jutsuklubb
Medlemmar från föreningen har hört av sig om att föreningen bryter mot sina egna
stadgar. Frågan bordläggs till kommande möte då Tobias som har all information är
närvarande.
12. Prideparaden
Patricia och Musse kontaktar Jonathan om att bjuda in alla UF att gå tillsammans i
Pridetåget.
13. Stadgeändring bujinkanförbundet
Bujinkanförbundet har ändrat i sina stadgar. Styrelsen beslutar att be
Bujinkanförbundet inkomma med ett underlag där föreslagna stadgeändringar finns
markerade och med en kort motivering till varför ändringen är önskad.
14. Inval
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:

Allmänna Idrottens Kampsportsklubb
Enköping Kickboxnings Klubb
Fighter Krav Maga Förening
Föreningen Sjuhärads Fäktskola
Föreningen Trollhättans Armsport
Grapplingakademin Torsby IF
Lovers of Learning Kampsportsförening
Spear IF
Södertälje Kampsportsklubb
Team Tumba BJJ IF
Viking Kraftsport IF
Wing Chun Club BD
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Föreningen Snow MMA
15. Disciplinnämndens beslut
Vi konstaterar att disciplinnämnden ger föreningen rätt att neka medlemskap till en
individ verksam i Nordiska Motståndsrörelsen. Vi avvaktar och ser om individen
överklagar till högre instans inom idrottsrörelsen.
16. Anmälan till disciplinnämnden
Styrelsen beslutar att skicka in anmälan till disciplinnämnden gällande uttalanden i
sociala medier kopplat till HEMA.
17. Uteslutning
SB&K har tidigare tagit beslut om att föreningen gjort en felaktig uteslutning av två
medlemmar. Mona har bett Christer Pallin om råd men inte fått något svar ännu.
Frågan bordläggs till kommande möte när föreningen fått möjlighet att yttra sig i
frågan. Mona har tagit kontakt med föreningen.
18. Sportivity och Budo-weekend
Offert Sportivity bordläggs till kommande möte då George kan rapportera från
mötet med Sportivity
19. Övriga frågor
a. SDF Nedre norr har inkommit med en förfrågan om stöd och/eller delfinansiering
av en distriktskonferens som ska öka kunskap om och kompetens i att driva
föreningar. Styrelsens beslutar att stödja konferensen med 15 000 kr där 12000 kr
kommer från disktriktsförbundsbudgeten och 3000 kr kommer från
jämställdhetsbudgeten. Kravet för att få de 3000 kr är att distriktet under konfernsen
jobbar med utvecklingsresan jämställdhet.
b. Matilda presenterar en offert från webbyrån Shiki. Kansliet kommer att ta in
ytterligare en eller två offerter för jämförelse.

c. Preliminär arbetsgrupp för att förbereda UF-konferensen är Mona, Magnus,
Patricia, Tobias, Musse och Fredrik
20. Nästa möte
FS-6, 2/9 kl. 12:30 på kansliet
Förslag på en årsplanering
FS-7, 24-25 november i samband med Ju-jutsuVM i Malmö, UF-konferens och
styrelsemöte
FS-8, bestäms senare, möte och julbord
2019
FS-1, bestäms senare
FS-2, 22 mars, dagen innan stämman
Vi noterar att taltid för männen under mötet var 1:32:51 och kvinnorna 28:15
Mötesordförande

_________________________
August Wallén

Vid protokollet

Justerare

_________________________
Fredrik Gundmark

_________________________
Clara Wetzelmayr

