
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 3/2021 

Datum fredag den 26/3 2021 

Tid Kl. 17.00–19.30 

Plats Teams 

Närvarande Fredrik Gundmark, Marina Regnér, Kirsi Höglund, Sara 

Abouzeedan och Musse Hasselvall.  

Adjungerade Mona Lundkvist  

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Elin Bladh. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-2 och det läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport 

Inga rapporter för 2021 har kommit ännu.  

 

6. SM Muay Thai 

Muay Thai Förbundet vill arrangera SM i maj 2021. 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om att: meddela 

dem att de måste följa alla riktlinjer som är just då och säkerställa att alla som ställer 

upp har thaiboxning som huvudsaklig sysselsättning. 

 

7. Budget 

Marina och Mona har arbetat fram ett förslag på budget, där vi även lagt till ett extra 

landslagsstöd till de som inte får något från RF och 500 000 i coronastöd till 

föreningarna.  

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: 

godkänna förslaget på budget.  

 

8. Verksamhetsplan 2021 

Magnus har sammanställt ett förslag på verksamhetsplan för 2021 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: 

godkänna förslaget på verksamhetsplan.  

 

 

 



9. Nya riktlinjer för tävling 

Ett tillägg i de befintliga riktlinjerna för tävling är att alla ska tävla måste kunna 

uppvisa ett negativt Coronatest.  

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: 

godkänna de nya riktlinjerna för tävling.   

 

10. MMA- gala 

I och med de nya riktlinjerna för tävling dispens för utländska deltagares karantäntid. 

Alla deltagare ska kunna uppvisa ett negativt coronatest.   

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: 

meddela arrangörerna och MMA-Förbundet om de nya riktlinjerna.  

 

11. Proposition – stadgeändring Kampkonst 

Kampkonstförbundet vill föreslå en stadgeändring på sitt årsmöte.  

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslutar som tagits i Teamsgruppen om beslutar att: 

ställa sig positiva till den föreslagna ändringen av stadgar som Kampkonstförbundets 

styrelse avser presenteras på underförbundets årsmöte.  

 

12. Övriga frågor 

 

13. Nästa möte 

27/3 direkt efter årsmötet   

 

 
Mötesordförande 

 

 

 

Fredrik Gundmark 

 
Vid protokollet Justerare 

 

 

 

Mona Lundkvist Elin Bladh 


