FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 7/2020
Datum
söndag den 13/9 2020
Tid
Kl. 17.00–19.30
Plats
Teams
Närvarande
Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Elin Bladh, ,
Johan Pettersson, Patrik Asplund och Sara Abouzeedan.
Adjungerade
Mona Lundkvist och Magnus Ledin
1. Dagordningen
Dagordningen godkänns efter några ändringar
2. Mötessekreterare
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.
3. Justerares
Till justerare utses Johan Pettersson.
4. Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-5 och FS-6 och läggs till handlingarna.
5. Ekonomirapport
Marina Regnér rapporterade angående ekonomin, i och med den rådande
situationen med Coronapandemin har det inte varit mycket verksamhet mycket i år.
Ekonomin ser god ut. RF kommer att byta ekonomisystem den 1 januari. Mona, Sven
och Marina är i kontakt med RF och diskuterar vad det innebär för vår del och
återkommer till förbundsstyrelsen.
6. Rapporter
Fredrik Gundmark berättade att det varit en del informationsmöten med RF
angående Coronapandemin. Fredrik berättade också att RF informerat om att RIG
(Riksidrottsgymnasiet) och NIU (Nationell Idrotts Utbildning) ska göras om, Fredrik
återkommer till förbundsstyrelsen om det om det är något som gäller oss.
Mona Lundkvist berättade att Riksidrottsforum inte kommer att genomföras som
planerat, det kommer istället arrangeras i flera olika träffar med ett mindre antal
deltagare på plats samtidigt.
7. Inval och utträde
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:
Checkmat Haninge Grapplingklubb

Lerums Muay Thai Klubb
Sigtuna Muay Thai klubb
Sällskapet Living HEMA Norrköping
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Eskilstuna Budoklubb
8. Kanslirapport
Mona Lundkvist berättade att nu är all personal tillbaka på full tid efter
korttidspermitteringarna, just nu är det fokus på att få in alla årliga rapporter till RF.
9. Arbetsgrupp jämställdhet
Sara Wiggberg är tillbaka från föräldraledigheten, arbetet fortgår, under vår och
sommar har det varit fokus på kartläggning av hur det ser ut i våra underförbund
och föreningar genom djupintervjuer och utskick av en enkät.
10. Arbetsgrupp barn & ungdom (bordlagt sen förra mötet)
Magnus Ledin och Fredrik Gundmark kommer att ha ett möte kring detta och
återkommer till förbundsstyrelsen.
11. Uteslutningar
Matilda Ritzén har försökt att nå ett antal föreningar som trots flera påminnelser inte
betalat medlemsavgiften för 2020.
Förbundsstyrelsen beslutar att utesluta följande föreningar:
Arlövs Nord Shaolin Kung Fu Klubb
Tonbo Sollentuna Kendo & Iaido Sällskap
Atlas Lions MMA & Fitness IF
Brottarklubben Athén
Brusc Kung Fu Club
Hilti BJJ Eskilstuna IF
Knallens Karateklubb
Pakasa Kung-Fu Klubb
Skellefteå Kyokushin Karateklubb
Ultimate Muay Thai Halmstad IF
12. Västerbottens Budo & Kampsportsförbund
Det har visat sig att ett av våra tidigare distrikt inte blivit likviderat, anledningen är
att de inte skickat in efterfrågade handlingar och likvidationen kunde inte slutföras.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist pratar med Ulf Hjerppe om vad
som behöver göras och återkommer i Teams.
13. Rumblr
Fredrik Gundmark hade fått information om att det finns en app som heter Rumblr
där människor kan utmana varandra i att slåss.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Patrik Asplund och Jonathan Broberg skriver ihop en
artikel på hemsidan och att man som medlem i någon av våra föreningar inte ska
delta i oorganiserade tävlingar och att vi markerar att vi tar avstånd från sådana
initiativ.
14. RFSL
RFSL är nästan i mål med policyn kring träning för transpersoner. Vi har ett fall just
nu med en person som har haft problem i sin förening, Musse Hasselvall har varit
med på flera möten. Styrelsen diskuterade policyn och tyckte bland annat att man
saknade cis-perspektivet och att det vore bra med fler exempel på hur man som
förening kan göra för att alla ska känna sig inkluderade.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist och Musse Hasselvall kontaktar
RFSL med våra synpunkter och även ber dem om råd gällande fallet vi just nu har.
15. Smittskydd
Det diskuterades hur säkerställer vi att föreningar följer våra riktlinjer gällande
träning och tävling i Coronapandemin.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Jonathan Broberg skriver ihop något för att påminna
våra föreningar om riktlinjerna.
16. Kommittéer
Förbundsstyrelsen beslutar att: följande personer ingår i vår Parakommitté:
Ordförande Mike Wall och övriga ledamöter är: Urban Aldenklint, Jenny Lagerkvist,
Roger Berger och Yvonne Berger. Utbildningskommittén bordläggs till nästa möte.
17. Kriterier elitidrottsprogrammet (bordlagt sen förra mötet)
Fredrik Gundmark tog upp att vi måste arbeta fram riktlinjer för
elitidrottsprogrammet.
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att:
Fredrik pratar med Helena Hugosson och utformar kriterier för
elitidrottsprogrammet och återkommer till förbundsstyrelsen.
18. Fråga från BJJ-förbundet
BJJ-förbundet har skickat in frågor gällande om klubbtävlingar behöver sanktioneras.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist fick i uppdrag att svara dem att alla
tävlingar ska sanktioneras.
19. Förbundskonferens (bordlagt sen förra mötet)
Fredrik Gundmark tog upp att vi ska planera en förbundskonferens.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark och Magnus Ledin får i uppdrag
att planera förbundskonferensen.
20. Anmälan
Förbundet har fått in en anmälan från en person.

Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist svarar anmälaren och uppmanar
personen att polisanmäla, vi har i detta fall redan kontaktat myndigheten som
hanterar sådana här fall och informerat dem om att vi fått in en anmälan.
21. Munskydd Kendoförbundet
Kirsi Höglund berättade att kendoförbundet infört krav på munskydd vid träning
och tävling för naginata och kendo. Nu är det några föreningar och arrangörer som
ifrågasätter varför kendoförbunden har hårdare regler än Folkhälsomyndigheten och
SB&K.
Förbundsstyrelsen beslutar att: det inte finns något stöd hos Folkhälsomyndigheten
att införa munskydd men att kendoförbundet som egen juridisk person har rätt att ta
egna beslut kring munskydd och om de ska sanktionera tävlingar under
Coronapandemin.
22. Pennalism
Det kom ett mejl angående om att vissa BJJ-föreningar fortfarande använder sig av så
kallat gatlopp vid gradering.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist kontaktar BJJ-Förbundet och
informerar dem om mejlet och att det är bra om de skriver en rad på sin hemsida om
att det inte är tillåtet och även påminner föreningarna om det.
23. Stadgar Jujutsufederationen
Jujutsu Federationen och skickat in förslag på stadgeändringar de vill genomföra.
Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna deras förslag på stadgeändringar.
24. Årsstämmorna
Magnus Ledin berättade om utvärderingen av de digitala årsstämmorna som genomfördes
under våren. Det var mest positiv respons och lite negativ respons, det kom förslag på att ha
en fysisk stämma som man även kan vara med på digitalt.
Förbundsstyrelsen beslutar att: det måste tillsättas en arbetsgrupp som ser över alla
möjligheter kring att arrangera årsstämmorna nästa år. Arbetsgruppen består av
Magnus Ledin, Sofia Arnbom, Elin Bladh, Johan Pettersson och Kirsi Höglund.
25. Ärende visselblåsarfunktionen
Det har kommit in ett ärende via visselblåsarfunktionen som RF har.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist får i uppdrag att kontakta
föreningen och informera dem om att detta ärende kommit in. Be deras styrelse
upprätta med en åtgärdsplan för att säkerställa att tränaren inte agerar som i detta
fall, åtgärdsplanen och ett styrelseprotokoll där de tagit upp ärendet skickas in till
SB&K.
Fredrik Gundmark deltog inte i detta beslut.
26. Riktlinjer för träning och tävling under Coronakrisen per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att:
godkänna förslag på riktlinjer.

27. Datum för stämma och gala per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att:
fastställa datum för nästa års gala och stämma, datumet är den 20 mars 2021.
28. Förtjänsttecken per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att:
godkänna ansökningar om förtjänsttecken.
29. Proposition stadgeändring per capsulam
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tidigare tagits i teamsgruppen om att:
godkänna propositionen om stadgeändring.
30. Övriga frågor
Förening i Haninge
Vi blev kontaktade om att det förekommer oegentligheter i en förening i Haninge.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist får i uppdrag att kontakta
anmälaren för mer information och återkomma till förbundsstyrelsen.
Förtjänsttecken
Det har inkommit en ansökan om högsta förtjänsttecknet.
Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna ansökan.
Johan Pettersson deltog inte i detta beslut.
31. Nästa möte
18/10 kl.17.00, teams
28/11 kl.12.30, kansliet

Mötesordförande

_________________________
Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

_________________________
Mona Lundkvist

_________________________
Johan Pettersson

