
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 5/2021 

Datum fredag den 11/4 2021 

Tid Kl. 17.00–19.30 

Plats Teams 

Närvarande Fredrik Gundmark, Elin Bladh, Frej Levin, Patrik Asplund, 

Marina Regnér, Kirsi Höglund, Sara Abouzeedan och Musse 

Hasselvall.  

Adjungerade Mona Lundkvist och Pilo Stylin 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Marina Regner. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen godkänner protokoll FS-3 och FS-4 de läggs till handlingarna. 

Protokollet från FS-2 2020 innehåller ett fel, i hänvisning till föregående protokoll står 

det FS-8 men sista mötet 2019 var FS-7.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: ändra FS-8 till FS-7 i protokollet från FS-1 2020. 

 

5. Ekonomirapport 

Inga rapporter för 2021 har kommit ännu.  

 

6. Rapporter 

Fredrik Gundmark hälsade Frej Levin välkommen in i styrelsen. Fredrik pratade om 

årsmötet, vi ska ta till oss av kritiken som kom och förbereda oss ännu bättre för 

frågor som kan tänkas komma. Kirsi Höglund påpekade att det var synd att inte 

tekniken fungerade som det skulle för vissa. Fredrik berättade också att han haft möte 

med Astrid Hultin Svensk som är anställd projektledare för vårt projekt 

Demokratidrott, Astrid är igång med sitt arbete och även ett möte med MMA-

förbundets nya ordförande Babak Ashti, det var positivt. Vi behöver se över 

definitionen av vad som anses vara tävling i dialog med länsstyrelsen och de idrotter 

som går under kampsportslagen.  

 

7. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Defendu MuayThai IF  

Vimmerby Kampsportförening 

 



Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 

Föreningen Academy of Martial Arts 

 

8. Kanslirapport 

Styrelsen tog del av kanslirapporten som Sofia Arnbom sammanställt. 

Mona Lundkvist la till i rapporten att Jonathan Broberg är tillbaka på 25% efter sin 

sjukskrivning. 

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Musse Hasselvall berättade att kartläggningen är genomförd och lanserad. Sara 

Wiggberg har varit väldigt stort stöd i detta, det har behövts styrning för att arbetet 

skulle genomföras på bästa sätt. Musse tycker att det har varit roligt att lärorikt att 

arbeta med detta. På kommande möten ska vi gå igenom handlingsplanen för att 

bestämma hur vi ska jobba vidare med detta.  

 

10. Förslag ramavtal Zoesi. 

Pilo Stylin berättade om ramavtalet med Zoesi, Elin Blad sa att det var tydligt på 

årsmötet att föreningar har svårt med IdrottOnline och tror att det skulle vara 

uppskattat om vi kan erbjuda föreningarna ett ramavtal så att de får lägre pris för ett 

administrativt verktyg.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Be om ett nytt ramavtal med 30 dagars 

uppsägningstid och återkom till nästa möte för ett beslut.  

 

11. Ändring av yrkestitel 

Mats Lilja kom med ett förslag om att ändra yrkestitel på informatörerna till 

kommunikatörer. Kirsi Höglund påpekade att det handlar om mer än att bara ändra 

titel, det för med sig andra saker och är inte enbart en namnfråga, det handlar inte om 

att vi är omoderna utan det är olika uppdrag. Fredrik Gundmark sa att de redan idag 

har en bredare roll och är nog faktiskt mer kommunikatörer än informatörer då de 

arbetar uppsökande. Kirsi höll med. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: SB&K ändrar titel på informatör och 

informationsansvarig till kommunikatör och kommunikationsansvarig. 

 

12. RIM 

Det är dags att anmäla vilka som ska vara ombud på Riksidrottsmötet.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Elin Bladh, Musse Hasselvall, Fredrik Gundmark och 

eventuellt Kirsi Höglund och någon från kansliet anmäler sig, Pilo Stylin har visat 

intresse från kansliets håll.  

 

13. Letter of intent 

Patrik Asplund kom med ett förslag om att skicka in en ansökan till allmänna 

arvsfonden om att bygga en digital plattform för återrapportering för att påvisa vilka 

effekter sociala projekt inom idrotten genererar.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: styrelsen ställer sig bakom detta.  

 

14. Plan för styrelsens arbete 

Fredrik Gundmark tog upp att det är bra om vi sätter Spelregler för styrelsens arbete 

och hur ska vi jobba tillsammans, att vi pratar om vad har vi för förväntningar på 



varandra. Fredrik använde att administrativt verktyg för att ta reda på vad som är 

viktigt för var och en. Hur lång tid ska det exempelvis förväntas att man svarar på ett 

per capsulam-beslut.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik sammanställer förslagen han fått in till nästa 

möte.  

 

 

15. Övriga frågor 

 

16. Nästa möte 

20 juni kl.17.00 på Teams 

19 september kl.17.00 

21 november kl.17.00 

  

 

Mötesordförande 
 

 

 

Fredrik Gundmark 

 
Vid protokollet Justerare 

 

 

 _____________________ 

Mona Lundkvist Marina Regnér 

 


