FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 9/2020
Datum
Söndag den 29/11 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 Sofia Arnbom
1. Dagordningen
Dagordningen godkänns
2. Mötessekreterare
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.
3. Justerares
Till justerare utses Patrik Asplund.
4. Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-8 och det läggs till handlingarna.
5. Ekonomirapport
Marina Regnér rapporterade angående ekonomin, det ser bra ut. Marina hade som
förslag att vi sparar överskottet av försäkringspengarna tills vi vet hur många
medlemmar vi kommer bli 2021, det finns en risk att vi inte blir så många
medlemmar på grund av Coronasituationen.
Förbundsstyrelsen beslutar att: överskottet flyttar över till 2021 tills vi vet hur
många medlemmar vi blir.
6. Rapporter
Fredrik Gundmark berättade att han startat en Teams-kanal för arbetsgruppen för
visionsarbetet. Det ska skickas ut en förfrågan till underförbunden om de vill ha med
representanter i arbetsgruppen som ska arbeta med det som RFSL valt att kalla Idrott
för alla kroppar.
Fredrik hade också varit med på en dragning av Idrottens utbildningsplattform, det
ser intressant ut och han återkommer till förbundsstyrelsen om det, han berättade
också att en del media har hört av sig angående situationen med Corona för våra
föreningar.
Mona Lundkvist berättade att RF vid årsskiftet byter ekonomisystem, kansliet håller
just nu på att sätta sig in i vad det kommer betyda för oss och våra underförbund,
Sven Knutsson finns med i det arbetet.

Mona berättade också om att Sportbladet efterfrågat information om resor som gjorts
utanför Norden och representation med alkohol, vi har skickat in det som de
efterfrågade.
7. Inval och utträde
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:
Biting Rattan Stick Fighting IF Väst FMA 2562
Borås Grappling Academy IF Väst BJJ 2568
Hammarby Aikidoklubb Stockholm/Gotland Aikido 2567
Hilti BJJ Eskilstuna IF Mellan BJJ, SW 2210
Internationella Kampkonstskolan IF Väst FMA 2569
Lycksele Kampcenter IF Övre Norr BJJ 2572
Momentum MMA-klubb Övre Norr MMA 2561
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Bujinkan Budo Taijutsu Malmö IF
Förbundsstyrelsen beslutar att utesluta följande föreningar som
trots flera påminnelser ej betalat medlemsavgiften för 2020:
Föreningen Kyo Jiujitsu
Pure Ving Tsun
Valhalla Fighting Club Stockholm
8. Kanslirapport
Styrelsen tog del av kansliets rapport kring vad det arbetas med just nu.
9. Arbetsgrupp jämställdhet
Musse Hasselvall berättade att arbetet fortgår och det är flera inplanerade möten.
10. Arbetsgrupp demokratiska processer
Fredrik Gundmark tog upp att enligt årsmötesbeslut ska vi tillsätta en arbetsgrupp
som ser över underförbundens stadgar, vi ska även skicka ut en enkät till våra
föreningar om vad de tycker om representativ demokrati och tvååriga
mandatperioder för styrelseledamöter.
Förbundsstyrelsen beslutar att: att vi skickar en förfrågan till UF om de vill ha med
representanter i en arbetsgrupp för att se över stadgarna och att vi skickar ut en
Questback till våra föreningar om representativ demokrati och tvååriga
mandatperioder. Fredrik Gundmark och Elin Bladh skriver frågorna och Mona
Lundkvist gör en Questback som Fredrik kan mejla ut.
11. Mentorprogram Shido
Patrik Asplund berättade om ett projekt han driver i stiftelsen Goodsport. Han hade
som förslag att starta en arbetsgrupp för sociala projekt.
Förbundsstyrelsen beslutar att: arbetet med sociala projekt ska ligga i samma
arbetsgrupp som visionsarbetet för hela förbundet.

12. Ekonomiska medel distrikt Öst
Distrikt Öst sökte bidrag för ett projekt som de kallar 10-minutersmetoden.
Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna svaret som skickas till distrikt Öst med ett
tillägg om att lägga till kontaktuppgifter till Patrik Asplund. Magnus Ledin skickar
svaret.
13. Stämma och gala
Det kommer bli ont om tid för att bli klar med årsredovisningen, med tanke på att
stämmorna ska genomföras digitalt. Enligt stadgarna måste alla handlingar ligga ute
på vår hemsida senast två veckor innan mötet. Därför kan det vara bra att flytta fram
stämman till den 27 mars.
Mona Lundkvist hade som förslag att genomföra en alternativ kampsportsgala.
Förbundsstyrelsen beslutar att: vi flyttar stämman från den 20 mars till den 27:e
mars. FS beslutar även att Mona Lundkvist och Musse Hasselvall funderar på
alternativ för en gala och återkommer till styrelsen.
14. Medlemsavgifter 2021
Sofia Arnbom berättade att årsrapporterna för 2021 skickas ut i mitten på december.
På grund av Coronasituationen vet vi inte om föreningarna kommer att kunna betala
sina medlemsavgifter, vissa föreningar kanske lämnar oss.
15. Namnbyte Kampkonstförbundet
Kampkonstförbundet vill byta namn till Svenska Kampidrottsförbundet.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Sofia Arnbom kontaktar Kampkonstförbundet för att
höra om de har någon annat alternativ på namn då det är väldigt likt SB&K:s.
16. LOK-stödsutredning
Vi behöver se över vilka föreningar som får LOK-stöd.
Förbundsstyrelsen beslutar att: att kansliet får i uppdrag att gå igenom vilka
föreningar som fått stora LOK-stöd och jämför medlemssiffror de uppgett i
IdrottOnline mot siffror de uppgett för SB&K.
17. Riktlinjer för tävling per capsulam
Uppdaterade riktlinjer för tävling
Förbundsstyrelsen beslutar att: konfirmerar beslut som redan tagits i teams om att
godkänna de uppdaterade riktlinjerna tävling under Coronakrisen.
18. Övriga frågor
19. Personalfrågor
Mona Lundkvist tog upp att hon behöver stöd i sin roll att leda kansliet, det har
varit väldigt pressat med ny information i stort sett varje dag den senaste tiden på
grund av Corona, Jonathan Broberg är sjukskriven på grund av utmattning.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona får ta hjälp av Mind Stockholm och
Tuffledarskapsträning när hon känner att behovet finns.

20. Nominering till Riksidrottsstyrelsen
Fredrik Gundmark föreslog att vi ska nominera Elin Blad till Riksidrottsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik skickar in nomineringen på Elin.
21. Nästa möte
17/1 kl.17.00, teams

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

Mona Lundkvist

Patrik Asplund

