
  

  

 

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 4/2020 

Datum söndag den 10/5 2020  

Tid  Kl. 19.00–21.00 

Plats  Teams 

Närvarande  Marina Regnér, Kirsi Höglund, Patricia Kazimierczak, Elin 

Bladh, Musse Hasselvall, och Johan Pettersson. 

Adjungerade  Mona Lundkvist, Jonathan Broberg och Sofia Arnbom 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns efter några ändringar 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Musse Hasselvall. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-3 och det läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport  

Marina Regnér gick igenom ekonomirapporterna förra mötet gick vi igenom 

rapporter. Ekonomin ser god ut.  

 

6. Rapporter 

Musse Hasselvall berättade att han är i kontakt med de som är inblandade och 

arbetar vidare. Återkommer till FS. 

 

7. Inval och utträde 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Järvsö Historiska Fäktförening 

Self Made MMA IK 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 

Järva Kung Fu club, ingen verksamhet längre. 

Wing Chun Club BD, medlemmarna har upplöst föreningen.  

    

 

 



8. Kanslirapport 

Styrelsen tog del av rapporten kansliet har skrivit om arbetet som görs just nu.  

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Musse Hasselvall berättade att arbetet går bra, det är regelbundna möten. De arbetar 

med att sammanställa en enkät som ska skickas ut. Nästa steg är djupintervjuer.  

 

10. Stadgar Capoeiraförbundet 

Bordläggs till nästa möte.  

 

11. Arbetsgrupp barn & ungdom 

Arbetet fortgår.  

 

12. Årsstämma per capsulam 

Årsstämman kommer att genomföras digitalt den 13/6 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att: 

Kalla till en digital årsstämma för SB&K den 13/6 

 

13. Elitstöd (landslagsstöd) & Kriterier elitidrottsprogrammet  

Meddela Helena Hugosson att vi avvaktar med denna träff på grund av Corona. Idén 

är jättebra och vi ser gärna att den blir av när vi vet hur det blir.  

 

14. Årsstämma 

Sofia Arnbom berättade att hon och Magnus Ledin arbetat fram en planering för att 

genomföra SB&K:s och underförbundens årsstämmor digitalt, vi har fyra personer 

som kommer att arbeta som mötesordförande och sekreterare vid olika tillfällen på 

samtliga årsstämmor.  

Johan Pettersson tog upp att han hoppas att vi har support från Easymeet, som är 

verktyget vi kommer använda oss av för att genomföra stämmorna. En hel del andra 

förbund har redan genomfört digitala årsmöten så vi tar med oss deras erfarenheter i 

vårt arbete. Vi måste göra en analys i efterhand för att utvärdera arbetssättet.  

 

15. Förbundskonferens 

Bordläggs till nästa möte.  

 

16. Erbjudandet till förening 

Bordläggs tills nästa möte.  

 

17. Träning för barn och ungdomar 

Det ser väldigt olika ut i våra föreningar, vissa föreningar har stängt ner och andra 

har anpassat sin träning till exempelvis utomhusträning utan kroppskontakt eller 

online-träning. RF har haft ett möte med Folkhälsomyndigheten och det kommer nya 

riktlinjer.  

 

18. Övriga frågor 



 

Fråga från BJJ-förbundet 

De har skickat in en fråga om att skjuta på motionen om Newasa till nästa fysiska 

årsstämma.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: BJJ-förbundet de kan lägga det som förslag till 

årsstämman så får stämman ta ett beslut om det.  

 

Träning för äldre 

Jonathan Broberg berättade att RF startat en satsning för idrott för äldre personer. Vi 

anmälde intresse att vara med i satsningen och Jonathan blir vår representant. 

Jonathan återkommer till styrelsen efter första träffen. Johan och Jonathan pratar 

ihop sig innan första träffen.  

 

Tips på lokal 

Vi fick tips på en tom lokal som skulle vara intressant för en framtida 

kampsportsarena.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  Mona tittar vidare på det.  

 

19. Nästa möte  

9/6 kl.18.00 på Teams.  

Konstituerande möte 13/6 efter årsstämman.  

13/9 kl.12.30, teams 

18/10 kl.12.30, kansliet 

28/11 kl.12.30, kansliet 

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

_________________________ 

Fredrik Gundmark 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

_________________________   _________________________ 

Mona Lundkvist    Marina Regnér 


