FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 1/2021
Datum
Söndag den 17/1 2021
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 Matilda Ritzén
1. Dagordningen
Dagordningen godkänns
2. Mötessekreterare
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist.
3. Justerares
Till justerare utses Marina Regnér.
4. Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-9 efter en ändring och det läggs till
handlingarna.
5. Ekonomirapport
Marina Regnér rapporterade angående ekonomin, vi har informerat
underförbunden om det nya ekonomisystemet som RF gått över till vid årsskiftet,
alla underförbund kommer få egna bankkonton och egna bankgironummer. Om
ett underförbund hamnar i underskott under året, innan medlemsavgifter eller
annat kommit in så får vi ta ställning till det då.
6. Rapporter
Fredrik Gundmark berättade att han blivit kontaktat av er person från en av grenarna
under Taekwondoförbundet., det är konflikter i deras förbund. De vill undersöka
möjligheten att lämna taekwondoförbundet och istället bli medlemmar hos oss.
Fredrik svarar dem att vi endast kan ta emot ansökningar om medlemskap i någon
av idrotterna vi administrerar. Fredrik var med på två träffar, en om Idrottens
utbildningsplattform som verkar mycket intressant och en om ett administrativt
verktyg för föreningar, det heter Zoesi. Vi ska få offerter från båda.
7. Inval och utträde
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda:
Fullkontakts Akademin IF
Föreningen Academy of Martial Arts
Move Idrottsförening

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde:
Lerums Muay Thai Klubb, nedlagd
Stockholm Norra Hung Gar Kung Fu Klubb, går samman med
annat IF
Uppsala Wudang Pai Förening, nedlagd
8. Kanslirapport
Styrelsen tog del av kansliets rapport kring vad det arbetas med just nu.
9. Arbetsgrupp jämställdhet
Musse Hasselvall berättade att arbetet fortgår.
10. Risk och kris
Sofia Arnbom påpekade att i bör se över vår risk & krisplan som arbetades fram
2015.
Förbundsstyrelsen beslutar att: vi tillsätter en arbetsgrupp som ser över och
förbättrar den plan vi har men att vi tar upp det på nästa möte.
11. Remissvar inför RIM
RF har skickat ut remisser, remissvaren ska vara dem tillhanda senast den 1 februari.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Elin Bladh tar översyn av röstlängd, Fredrik
Gundmark och Kirsi Höglund tar elitidrottsprogrammet, Fredrik går igenom översyn
av stadgar, Fredrik går igenom arbetssätt. Mona Lundkvist ber Parakommittén gå
igenom Para.
12. Anläggningsstöd
RF har informerat om att det går att söka anläggningsstöd, det vore vettigt att göra
en storsatsning på att få till en nationell kampsportsarena.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Patrik Asplund får i uppdrag att kika närmare på
detta.
13. Stöd till föreningarna under Coronakrisen
Vi vill kunna ge föreningarna möjlighet att söka extra stöd på grund av
Coronasituationen.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist och Marina Regnér återkommer i
Teams efter att de senaste ekonomiska rapporterna kommit.
14. Motioner
I dagsläget har inga motioner till SB&K inkommit.
15. Propositioner
RF ställer stora krav på att medlemssiffrorna i IdrottOnline måste stämma och i andra
förbund har de krav på att föreningarna två gånger om året uppdaterar sina
medlemmar i IdrottOnline.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist, Fredrik Gundmark och
Matilda Ritzén skriver förslag på proposition och återkommer till
förbundsstyrelsen.

16. Arbetsgrupper
Fredrik Gundmark berättade att vi fått in några som visat intresse för att vara med i
arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna är: Översyn av stadgar, i den arbetsgruppen ingår
Kirsi Höglund från styrelsen och Sofia Arnbom från kansliet. I arbetsgruppen för att
inkludera transpersoner i idrotten ingår Musse Hasselvall från styrelsen och Mona
Lundkvist från kansliet.
17. LOK-stödsutredningen
Pilo har gått igenom föreningar som fått LOK-stöd och jämfört de med hur många
medlemmar de uppgett till oss att de är. I vissa fall är det väldigt stora skillnader i
antal medlemmar de fått LOK-stöd för och antal medlemmar de betalat medlemskap
till oss för. Vi bör påpeka för RF att man måste kunna ha kvar personer som inte är
aktiva just då, de kan vara borta på grund av sabbatsår eller jobb utomlands.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark, Mona Lundkvist och Matilda
Ritzén skriver ett förslag på proposition och återkommer till förbundsstyrelsen. Se
punkt 15.
18. Verksamhetsplan 2021
Vi behöver skriva en verksamhetsplan för 2021, utefter vår utvecklingsplan.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark, Elin Bladh, Magnus Ledin och
Mona Lundkvist skriver ett förslag och återkommer till förbundsstyrelsen.
19. Ärende från disciplinnämnden
Det har kommit in ett ärende som inte hanteras av disciplinnämnden, det framgick
inte vad det gällde.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist får i uppdrag att kontakta dem och
ta reda på mer.
20. Nambyte Kampkonstförbundet per capsulam
21. Projektstöd IF per capsulam
22. Riktlinjer för träning per capsulam
23. Arvode transkribering per capsulam
24. Övriga frågor
25. Informationsansvarig i styrelsen
Mona Lundkvist föreslog att vi bör ha en informationsansvarig i styrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutar att: Patrik Asplund blir informationsansvarig
i styrelsen.
Riktlinjer för träning
Mona Lundkvist berättade att det kommit in synpunkter från våra
medlemmar om mer tydliga regler kring Corona. Förbundsstyrelsen
diskuterade frågan och att vår situation är komplex, det ser olika ut
bland våra idrotter och i våra föreningar. De får ta egna beslut beroende
på hur deras situation ser ut, givetvis måste alla följa riktlinjer och

allmänna råd.
26. Nästa möte
21/2 kl.17.00, teams

Mötesordförande

Fredrik Gundmark

Vid protokollet

Justerare

Mona Lundkvist

Marina Regnér

