
  
  
 
 
 
FS-PROTOKOLL Nr 1/2019 
Datum söndag den 24 februari 2019 
Tid  Kl. 12.30–17.00 
Plats  Kansliet, Stockholm. 
Närvarande  August Wallén, Fredrik Gundmark, Musse Hasselvall, Johanna 

Rydberg, Elin Bladh och Clara Wetzelmayr  
Adjungerade  Mona Lundkvist och Sofia Arnbom 
 
1. Dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
2. Mötessekreterare 
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 
 
3. Justerares 
Till justerare utses Musse Hasselvall. 
 
4. Föregående protokoll 
Protokoll FS-7 godkänns och läggs till handlingarna.  
 
5. Rapporter 
Fredrik Gundmark berättade att armsport gjort en ansökan om att starta ett 
Riksidrottsförbund och att de varit på en intervju med RF. 
 
6. Remissvar RF per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
skicka in remissvaren. 
 
7. Kassör SB&K 
22/1 2019 meddelade Tobias Back att han lämnar sitt styrelseuppdrag av privata skäl. 
Clara Wetzelmayr kliver in som ordinarie ledamot.  
 
8. Ansökan RIG per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
godkänna Armsports ansökan om ett riksidrottsgymnasium. 
 
9. Antidopingprogram per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
godkänna det nya antidopingprogrammet. 
 



 
 
10. Elitidrottsprogrammet per capsulam 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i Facebookgruppen om att 
godkänna att elitidrottsprogrammets kostnad kommer att bli högre än vad som 
budgeterats.  
 
11. Årsrapporter från föreningar 
Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till efter årsmötet.  
 
12. Inval 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 
Bujinkan Stockholm IF  
Dala Närkampsförening  
Defendo Stockholm  
Föreningen 021  
Föreningen Capoeira  
Föreningen Wisby Historiska Fäktskola  
Goju Ryu Karateklubb  
Kalix Jujutsuklubb  
Kempo Karate Föreningen 
Mölndals Kampsportsförening  
Stenungsunds Kyokushin Karateklubb  
Vellinge Brottarklubb  
Åmåls Kampsportsförening  
Åsundens Kampsportklubb  
Ängelholm Gripen Brazilian Jiujitsu Klubb  
 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 
Alnö Aikidoklubb  
Trosa-Vagnhärad Kampförening  
Guldstadens Jujutsuklubb  
Stenkullen Kickboxning och självförsvarsklubb  
Föreningen Wild River Arms Sorsele  
 
13. Ansökan SM-status Allstyle  
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna att ansökan om SM i Allstyle skickas in till 
Riksidrottsförbundet.  
 
14. Regelverk kata kyokushin 
Fredrik Gundmark berättade att arbetet fortgår. 
 
15. Handlingsplan sexuella trakasserier 
Bordläggs tills nästa möte 
 



16. Proposition stadgeändring 
Förbundsstyrelsen beslutade att lägga fram en proposition om stadgeändring för 
stämman. Se bilaga 5. 
 
17. Stadgeändring Kampkonstförbundet 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna att kampkonstförbundet lägger fram en 
proposition om stadgeändring av deras stadgar. 
 
18. NIU i BJJ 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna ansökan om ett nationellt 
idrottsgymnasium i BJJ.  
 
19. Nomineringar galan 
Förbundsstyrelsen beslutade att bordlägga frågan till efter årsmötet.  
 
20. Hederspris 
Förbundsstyrelsen föreslår att utse en person som inte namngivs i protokollet, 
personen bjuds in till galan.  
 
21. Motioner 
Förbundsstyrelsen beslutade att styrelsens rekommendation till stämman är att 
tillstyrka att en utredning görs angående distrikten.  
 
22. Kampsportsgalan budget 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna budgetförslaget för kampsportsgalan.  
 
23. Landslagsstöd 
Förbundsstyrelsen beslutade att fördela landslagsstödet enligt RF:s modell och skjuta 
till de som inte finns med på samma sätt som förra året. Nästa år kommer det en ny 
fördelningsmodell från RF som vi inte vet hur de ser ut ännu. De underförbund som 
inte uppfyller kraven kommer inte få några pengar fortsättningsvis. 
 
24. Preliminära röstlängden 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna att kansliet lägger ut den preliminära 
röstlängden på hemsidan.  
 
25. Styrelse/kanslikonferens 
Förbundsstyrelsen beslutade att preliminärboka konferensen 12–13 april.  
 
26. Proposition digital omröstning 
Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna propositionen som Elin Bladh 
presenterade angående digital omröstning på årsmötet, den kommer att presenteras 
för stämman.   
 
27. Landslagsuttagningar 



Förbundsstyrelsen beslutade att Sofia Arnbom och Musse Hasselvall skriver ihop en 
proposition som presenteras för stämman.  
 
28. Riksidrottsforum 
Musse Hasselvall var med på RIF där en av frågorna var anslutningsformerna till RF 
och att mindre förbund kan gå samman, styrelsen diskuterade att kontakta de andra 
kampsportsförbunden om hur vi kan samverka.  
 
29. Övriga frågor 
 
Fråga från SMMAF 
Verksamheten är inte förenlig med vår och RF:s värdegrund och ska bedrivas enligt 
våra regler. Det diskuterades även att göra ett större värdegrundsarbete.  
 
30. Nästa möte 
  
2019 
22 mars på kvällen 19.00 Hilton Slussen 
 
 
 
 
Mötesordförande 
 
 
_________________________ 
August Wallén  
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 
 
_________________________   _________________________ 
Mona Lundkvist    Musse Hasselvall 


