
  

  

 

 

 

FS-PROTOKOLL Nr 4/2019 

Datum måndag den 24/6 2019  

Tid  Kl. 18.00–20.30 

Plats  Skype 

Närvarande  Fredrik Gundmark, Patricia Kazimierczak, Musse Hasselvall, 

Ulf Hjerppe, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Elin Bladh och 

Johan Petterson (deltog första timmen).  

Adjungerade  Mona Lundkvist och Matilda Ritzén 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Marina Regnér. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokoll FS-3 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

5. Rapporter 

Elin Bladh berättade att hon varit på träff med RF angående de förändrade 

stödformerna som kommer att gälla från och med 2020, det diskuterades hur 

fördelningen ska se ut, vilka villkor som gäller, det kommer att vara ett 

organisationsstöd och ett verksamhetsstöd, större del av bidraget ska gå till 

verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd kommer även att gälla för vuxna, vilket är 

fördelaktigt för våra idrotter. Förbundsutvecklingsplan måste lämnas in till RF. Vi är 

garanterade minst 90% av det vi har idag år 1 och sedan minst 80% av det vi har idag 

år 2. 

 

6. Ekonomirapport 

Marina Regnér lämnade en rapport för ekonomin, hon berättade också att hon haft 

möte med Sven Knutsson som är vår ekonomikonsult. RF Ekonomi har anställt en ny 

person som sköter vår ekonomihantering, Sven och Marina har sammanställt 

synpunkter till RF Ekonomi om att rapporterna vi får från dem är bristfälliga och att 

det saknas information.   

 



7. SM-status för juniorer i Kyokushin per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar besluten som tidigare tagits i Facebookgruppen om 

att godkänna att ansökan om SM-status för juniorer skickas in till RF.  

 

8. Föreningsärenden 

a, En förening har sökt medlemskap i SB&K med idrotterna Allstyle och 

Kickboxning, Underförbundet kickboxning hänvisar till att föreningen bedriver 

konkurrerande verksamhet och godkänner inte föreningens ansökan. 

Förbundsstyrelsen beslutar att föreningen beviljas inträde i Kampkonstförbundet 

med idrotten Allstyle men nekas inträde i Kickboxningsförbundet enligt 7 kap, § 2, 

2.3.8 

 

b, En förening har sökt medlemskap i SB&K 

Förbundsstyrelsen beslutar att förening enligt bilaga 3 inte följer den värdegrund 

som idrottsrörelsen står för och kommer därför att avslå deras ansökan om 

medlemskap. 

 

9. Datum för stämma och gala 2020 

Förbundsstyrelsen beslutar att stämman och galan ska vara den 21/3 2020 

 

10. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Aikido Malmö Meiseikai IF 

Atlas Lions MMA & Fitness IF 

Budokai IF Köping 

Flow Martial Art Båstad IF 

Forshaga Ju-jutsuklubb 

Fristad Aikidoklubb 

Fristad Dance & Fight Club 

Frälsningsarméns Kampsportsklubb Malmö 

Föreningen Capoeira Guanabara Norrköping 

Föreningen Värnamo Martial Arts Center 

Grapplingsällskapet Livhusaren 

Halmstad Kampsportsförening 

IK Starkado 

International Kenpo Karate Club Norrköping 

Lerums Kickboxningsklubb 

Nyköpings Jujutsu Kai IF 

Proletären FF 

Pure Ving Tsun Stockholm IF 

Ryuzan Kai Bujutsusällskap Stockholm 

Stockholm Södra Hung Gar Kung fu Förening 

Supreme IF 

Sällskapet Lunds Kontrafäktare 

Trollbäcken Ju-jutsuklubb 



Tunga Unga IF 

Tungelsta IF 

Umeå Muaythai IF 

Upplands-Bro United FK 

Vetlanda MMA & Gracie Jiu Jitsu Club 

Yamasaki Academy Ingared IF 

Zen Kampsportsklubb Avesta 

Åhus Muaythai IF 

Öresund MMA Camp IF 

Öresund MMA Camp IF 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 

Bujin Ju-jutsuklubb Malmö 

CDO CAPOEIRA UPPSALA IK 

Hässlehus IK 

Ironman Kickboxningsklubb Tingsryd 

Järfälla Shaolin Kung Fu Club 

Kista Kung fu club 

Krav Maga Halmstad IF 

Krav Maga Ludvika IF 

Lidköpings Kampsportförening 

Lovers of Learning Kampsportsförening 

Norrköping Eskrima IF 

Rinkeby Muaythai Klubb 

Sanda Fighter Club 

Södermalm MMA Förening  

Södra Ryds Fight Center IF 

Taekwondo Klubb Viking 

 

11. Uteslutning 

Förbundsstyrelsen beslutar att utesluta föreningarna enligt bilaga 5, för att undvika 

eventuella misstag har föreningen 30 dagar på sig att betala och då väljs de in igen.   

 

12. Pride 2019 

Förbundsstyrelsen beslutar att pusha för att gå i RF:s tåg. 

 

13. RF/SISU Jämställhet 

Patricia Kazimierczak föreslog fråga Sara Viggberg från RF/SISU om hon kan bistå 

med kunskap om hur vi ska arbeta mer med jämställdhetsfrågor.  

Förbundsstyrelsen beslutar att Patricia kontaktar Sara om ett möte.  

 

14. Demokratiseringsfrågan 

Elin Bladh berättade att till kommande årsmöte behöver vi ha en lösning vi kan 

provköra för att ha digital röstning.  



Uppdraget enligt stämman blev att utreda det demokratiska perspektivet bredare, 

det diskuterades att tillsätta en grupp för att göra detta.  

Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte och diskutera 

förslag på namn på personer som ska ingå i den gruppen och Mona Lundkvist fick i 

uppdrag att kontakta RF och fråga vilket system de använde på RIM. 

 

15. Distriktsförbundsutredningen 

Förbundsstyrelsen beslutar att bordlägga frågan till nästa möte. 

 

17. Ärenden från Idrottsombudsmannen 

Förbundsstyrelsen beslutar att göra en informationsinsats om hur man driver en 

förening och särskilt i kombination med bolag, informationen ska gå ut till våra 

föreningar och underförbund. Frågan tas även upp på nästa möte. 

 

18. Disciplinärende 

Förbundsstyrelsen beslutar att kansliet får i uppdrag att kontakta några föreningar 

om deras upplevelse vid inval i förbundet. 

 

19. Mail från distrikt väst 

Fredrik Gundmark informerade om att han fått ett mail från distrikt väst angående 

om en förening som hört av sig angående en medlem som inte vill ta i hand med det 

motsvarande könet.  

Förbundsstyrelsen beslutar att Patricia Kazimierczak och Musse Hasselvall får i 

uppdrag arbeta vidare med dessa frågor och presenterar en målbild till nästa möte. 

 

20. RF:s Ordförande 

Fredrik Gundmark informerade om att det kommit in två mail angående RF:s 

ordförande, RF har nu tillsatt en utomstående granskare för att utreda eventuell 

jävsituation.  

 

21. Övriga frågor 

 

GDPR-ärende 

Fredrik berättade att vi blivit kontaktade om att det legat ute id-handlingar på 

Google.  

Förbundsstyrelsen beslutar att kansliet får i uppdrag att byta webbyrå och se över 

lösningar för att säkerställa att det inte händer igen. 

 

Barnkonventionen 

Patricia Kazimierczak tog upp att barnkonventionen blir lag 2020 och att vi ska 

arbeta vidare med detta så att vi följer den.  

 

Elitidrottsprogrammet 



Fredrik Gundmark tog upp hur vi ska arbeta vidare med elitidrottsprogrammet, det 

bör tillsättas en kommitté som arbetar med dessa frågor, Fredrik är i fortsatt kontakt 

med Helena Hugosson som leder detta projekt. 

 

 

 

22. Nästa möte  

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

Fredrik Gundmark 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Marina Regnér 


