
  
  
 
 
 
FS-PROTOKOLL Nr 7/2018 
Datum söndag den 25 november 2018 
Tid  Kl. 11.30–14.15 
Plats  Malmö 
Närvarande  August Wallén, Patricia Kazimierczak, Fredrik Gundmark, 

Tobias Back och Clara Wetzelmayr samt George Sallfeldt via 
telefon. 

Adjungerade  Mona Lundkvist, Sofia Arnbom, Matilda Ritzén 
 
1. Dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
2. Mötessekreterare 
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 
 
3. Justerares 
Till justerare utses Fredrik Gundmark. 
 
4. Föregående protokoll 
Protokoll FS-6 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
5. Rapporter 
Mona Lundkvist berättade att det blivit avslag för regelverket i kickboxning för döva 
av länsstyrelsen, anledningen var att kickboxningsförbundet ej skickat in 
efterfrågade kompletteringar. Kickboxningsförbundet hade vid ett flertal tillfällen 
försökt att få svar från kvinnan som velat tävla som döv, för att få hjälp att utarbeta 
regelverket utan att få svar. Mona har sedan fått kontakt med kvinnan som lovat att 
kontakta kickboxningsförbundet.  
 
Fredrik Gundmark berättade att kataregelverket i kyokushin ska ansöka om SM-
status, arbetet fortgår och Fredrik återkommer till Förbundsstyrelsen. 
 
Mona Lundkvist berättade att det kommer att genomföras en utbildning i 
föreningskunskap i Werrnamo Ju Jutsuklubb med hjälp av Smålandsidrotten, Mona 
eller Sofia kommer att vara med på utbildningen. 
 
Fredrik Gundmark har varit i kontakt med Muay Thai Förbundet angående deras 
NIU, det har varit bra samtal och det ser positivt ut. Armbrytningen vill ha ett 
riksidrottsgymnasium, Fredrik pratar vidare med dem. Det har kommit in en 
ansökan om ett NIU i BJJ, Fredrik arbetar vidare med det.  



Sofia Arnbom berättade att vi varit på Riksidrottsforum, där diskuterades förslagen 
på nya anslutningsformer och översynen av stödformerna. Remiss kommer att gå ut 
till alla specialidrottsförbund i mitten på december, svar på remisserna ska vara inne 
i februari. Det var ett bra RIF, det var både föreläsningar och indelning i smågrupper 
med många bra diskussioner. 
 
Clara Wetzelmayr berättade att vi haft en konferens med underförbunden och våra 
distriktsförbund. Konferensen inleddes av Clara, Musse Hasselvall och Patricia 
Kazimerczak och sedan hade vi ett pass på förmiddagen med Sara Viggberg från RF, 
passet handlade om jämställdhet med olika scenarion och begrepp. På 
eftermiddagen fortsatte Sara med att berätta om de tvår nya funktioner 
Idrottsombudsmannen och en visselblåsartjänst som startade den 19 november. 
Funktionerna ska hjälpa till att säkerställa att idrott genomförs i miljöer som är säkra 
och trygga för alla. Konferensen avslutade med att vi styrelsen presenterade tre olika 
case med verkliga berättelser där deltagarna i smågrupper fick diskutera vad som 
varit fel och hur de eller andra inblandade kunde agerat. Det var bra diskussioner 
och flera visade intresse att arbeta vidare med dessa frågor, arbetet ska fortsätta och 
Sara från RF kommer att finnas som stöd.  
 
Mona Lundkvist berättade att Annie Bondefält arbetat med en ram för ett 
nyhetsbrev, första nyhetsbrevet kommer att gå ut till våra föreningar och 
underförbund i början på december. 
 
5. Offerter webbyrå per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
välja Shiki till ny webbyrå, det har tagits in offerter från tre olika byråer. 
 
6. Handlingsplan sexuella trakasserier/övergrepp 
Patricia Kazimierczak berättade att handlingsplanen som arbetats fram skickats till 
kansliet på remiss och kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.  
 
7. Kampsportsgalan 
Mona Lundkvist berättade att arbetet med galan fortgår, det är 10-årsjubileum och vi 
kommer att arrangera galan på ett nytt ställe.  
 
8. Stadgar 
Vi behöver göra en stadgeändring angående de nya jämställdhetsmålen, ändringar 
och förslag på en proposition presenteras på nästa möte, mångfaldsdokumentet 
utgår från de nya målen. 
 
9. Rekommendation för landslagsuttagningar 
Arbetet fortgår 
 
 
 



10. Inval 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 
Alsalam United Sportklubb 
Borås Wushu Shaolinklubb 
Drakstadens Kampsports Klubb 
Griffin Kampsportförening 
Hayai Fighting Ju-jutsuklubb 
Hjo BJJ IF 
Nynäshamn Kyokushin Karate IF 
Simrishamns Budoklubb 
Självskydd i Bromölla IF 
Sällskapet Omnis Enim 
Ur Dimmans IK 
Westfight IF 
 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 
Abadá Capoeira Stockholm IF 
Bujinkan Karlstad/Björn Dojo IF 
Föreningen Berimbau 
Föreningen Självförsvarsskolan Stockholm 
Föreningen Swedish Athletics 
Hylte Kickboxningsförening 
IF Singhdam Muay Thai 
Originals Fightclub Stockholm Fighters IF 
Sundsvalls Aikidoklubb 
 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar nu är återinträdda: 
Adrenaline Fighters Idrottsförening 
Alingsås Ju-jutsu Klubb 
Borlänge Aikidoklubb 
Bujinkan Solstaden Dojo IF 
Choy Gar Kung-Fu Klubb 
Emmaboda Ju-jutsu klubb 
FICA Capoeira Angola Stockholm IF 
Fight Gym Sweden Idrottsförening 
Fightbox Idrottsförening 
Fox Fight Club Mellerud 
Föreningen Bollebygds Budo-Kai 
Föreningen Bujinkan Dojo Gefle 
Föreningen Göteborgs Frifäktargille 
Föreningen Kanku Karate Kai 
Föreningen Krav Maga Gotland 
Föreningen Kristinehamns Ju-jutsu Kai 
Föreningen Västerås Kampsportcenter 
Hagfors MMA klubb 



Helsingborgs Kung Fu Skola Idrottsförening 
Hilti Arvika BJJ-förening 
Hisingens Krav Maga IF 
IF Ironman Fighting Academy Norrköping 
IF Söråkers Kyokushin Karate 
Kali Sikaran Göteborg IF 
Kampsportscentret LSS 
KFUM F-zone 
Knislinge Budoklubb 
Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF 
Kungälvs Taido Klubb 
Lidköpings Kyokushin Karateklubb 
Mölnlycke Academy IF 
Nordic Fighters 
Norrköping Eskrima Idrottsförening 
Nossebro Kampsportsförening 
Osby Thaiboxningsklubb 
Piteå Martial Arts 
Ronin Do IF 
Sala Ki-Aikido förening 
Shintai Kempo Visby Föreningen 
Självförsvars Akademi IF 
Skagersvik kickboxningsklubb 
Spirit Kampsportsförening Mark 
Sportpalatset Örebro Budoklubb 
Storuman Jikishin Aikidoklubb 
Söderhamns HungGar KungFu Klubb 
T.I.A. Qi-gong & Kung-fu förening Lund 
Tai Chi West IF 
Team Leites Stockholm IF 
Uddevalla Muay Thai Klubb 
Umeå Kampcenter IF 
Wagono Michi Aikidoklubb 
Wollsjö Kickboxning club 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att uteslutning måste ske snabbare nästa år.  
 
11. Seminarium MotoriQ 
Mona Lundkvist berättade att kansliet planerat ett seminarium angående MotoriQ 
där vi ska bjuda in politiker, rektorer, hälso- och sjukvårdspersonal. Vi ska bjuda in 
ca 1000 personer och Dr Dean Kriellaars kommer att föreläsa om physical literacy. 
Kostnad beräknas till ca 250000: - Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna 
genomförandet av seminariet. 
 
 



 
12. Offert verksamhetsberättelsen per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Facebookgruppen om att 
anlita Arriba även detta år för framställandet av verksamhetsberättelsen. 
 
13. Juryn Kampsportsgalan per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
godkänna förslaget på jurymedlemmar för Kampsportsgalan. 
 
14. Anställning per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
anställa Michael Kuntz under en månad för att genomföra VM i Ju Jutsu. 
 
15. Stadgeändring Muay Thai Förbundet 
Muay Thai Förbundet har inkommit med en stadgeändring de vill föreslå på sitt 
nästa årsmöte. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna deras förslag på nya 
stadgar. 
 
16.Nomineringar Idrottsgalan per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Facebookgruppen om att 
godkänna förslag på idrottare att nominera till Idrottsgalan. 
 
17. Webbutbildning per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
godkänna framställandet av en webbutbildning i MotoriQ, vi kommer anlita ett 
företag som heter GRADE. Den beräknas kosta 200 000: - 
 
18. Avtal Solid Sport 
Jonathan Broberg har presenterat ett avtalsförslag med Solid Sport. 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna avtalet.  
 
19. Riksidrottsstyrelsen 
August Wallén berättade att vi blivit kontaktade av ledamöter i RS och vi har 
möjlighet att nominera till styrelsen. Förbundsstyrelsen beslutade att nominera 
George Sallfeldt och Elin Bladh. Noterar att George Sallfeldt inte deltog i beslutet. 
 
20. Övriga frågor 
George Sallfeldt berättade att det har inkommit anonyma frågor angående 
mätningen av taltid på FS-5 i samband med styrelsekonferensen. Tidtagningen gällde 
taltid kvinnor respektive män. Förbundsstyrelsen beslutade att de personer som kom 
med idén om tidtagning bereder ett underlag för varför vi gjorde det och 
återkommer till nästa möte.  
 
 
 



21. Förbundsjurist 
Mona Lundkvist tog upp att vi bör ha en förbundsjurist. Förbundsstyrelsen 
beslutade att Mona försöker hitta någon och återkommer med förslag.  
 
22. Nästa möte  
2019 
24 februari 12.30 Kansliet 
22 mars på kvällen 19.00 Hilton Slussen 
 
 
 
 
Mötesordförande 
 
 
_________________________ 
August Wallén  
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 
 
_________________________   _________________________ 
Mona Lundkvist    Fredrik Gundmark 


