
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 6/2021 

Datum fredag den 20/6 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 Sofia Arnbom 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Patrik Asplund. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-5 och det läggs till 

handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport 

Marina Regner gick igenom de senaste rapporterna. RF har bytt ekonomisystem 

och Mona Lundkvist får i uppdrag att kontakta dem om texterna i rapporterna, 

det ska vara texter som speglar vår verksamhet, och om att vi har önskemål om att 

periodisera även i budgetposterna. 

 

6. Rapporter 

Mona Lundkvist berättade om mötet med Stockholms stad angående hur vi kan 

hjälpa till att tala om vilka behov våra idrotter har i deras lokaler. Fredrik 

Gundmark pratade om Riksidrottsmötet, det var några punkter som blev lite 

stormiga, Musse Hasselvall berättade att han och Pilo Stylin varit med på ett möte 

där det diskuterades det som hände efter Triathlonförbundets motion om att 

sänka fotbollsförbundets stöd, oavsett utgång så var det ett demokratiskt beslut 

och det måste respekteras.  

 

7. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Föreningen KFUK och KFUM i Ystad 

Jönköpings Wushuförening 

Linköpings Binh Dinh Klubb 



Natural Born Fighter - Kampakademi IF 

Sigtuna Budoklubb 

Stockholm Allstyle IF 

Tranås Muaythai Klubb 

Wuzuquan Nacka Idrottsförening 

Zensei Dojo Kampsportsklubb 

 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 

5 - Star MuayThai IF 

Föreningen Kojo Ki-Aikido Stockholm 

IF Kraftverket Ju-Jutsuakademi 

Malmö Top Team IF 

Stockholm Heijoshin Kai Kendo och Iaidosällskap 

Wg Ru Yi Long Wushu Förening 

 

8. Kanslirapport 

Sofia Arnbom hade sammanställt en rapport om kansliets pågående arbete. Styrelsen 

tog del av den.  

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Musse Hasselvall berättade att Sara Wiggberg tillsammans med arbetsgruppen nu 

arbetat fram en handlingsplan för hur vi ska fortsätta vårt arbete för ett jämställt 

förbund, Elin Bladh tyckte att vi bör se över normutbildningarna som var föreslagna i 

handlingsplanen, Patrik Asplund sa att vi måste koppla på mål som är mätbara. Mona 

Lundkvist tar hjälp av Patrik med att få in mål i handlingsplanen och återkommer till 

förbundsstyrelsen för ett per capsulambeslut. Det diskuterades också att tillsätta en 

jämställdhetsansvarig i förbundsstyrelsen och det bordlades till nästa möte.   

 

10. Uteslutningar 

Dessa föreningar har trots flera påminnelser inte betalat medlemsavgift för 2021.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: utesluta dessa föreningar, om de betalar inom tre 

veckor kvarstår de som medlemmar.  

Abadá Capoeira Kristianstad IF 

Boden Kampsportsförening 

Borås Wushu Shaolinklubb 

Box Team Nordmarken IF 

Boxningsklubben Fox 

Fagersta Kickboxnings Klubb 

Föreningen Groupo de Capoeira Sul da Bahia Suécia 

Föreningen Kalvhagens Box Center 

Halmstad Fighters Klubb 

Idrottsföreningen Ju-jutsu Kai Västerås 

Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF 

Lerums Kampsportsakademi IF 

Luleå Ju-jutsuklubb 

Lunds MMA & Submission Wrestling Klubb 

Lycksele Armfighters Club hos Trim 365 

Mölnlycke Academy IF 



Shorinjikempo Stockholm Norra Shibu 

Tassbrottarna ArmBrytningsKlubb 

Västerort Kampsport Klubb 

Wellnez Weekend Warriors Kampsportförening 

West Coast Krav Maga självförsvarsförening 

Fight Gym Sweden Idrottsförening 

Gbg MMA & BJJ IF 

Kulturföreningen Senzala Ideella Förening 

Linköping Wu Guan IF 

Nordic Fighters IF 

Nybro Ju-Jutsuklubb 

Shintai Kempo Visby Föreningen 

Självförsvars Akademi IF 

Södertälje Kampsportklubb 

Wollsjö Kickboxing Club 

 

11. Propositioner 2021 

Styrelsen har tidigare beslutat att presentera tre propositioner på årsmötet men 

beslutade sedan att enbart presentera en proposition.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: protokollföra beslutet om att enbart presentera en 

proposition. 

 

12. Beslut på årets stämma 

Styrelsen diskuterade vad som ska göras utefter stämmobeslut.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: protokollföra följande uppdrag, 

• alla föreningar ska uppdatera sina medlemsregister i IdrottOnline, vi behöver 

se över hur det ska göras  

• presentera enkätsvaren från jämställdhetskartläggningen 

• lägga ut information om forskningsstudien vi fått medel från RF för att 

genomföra 

• att vi i framtiden har med villkoret att RF måste godkänna stadgeändringen, i 

beslut som tas. 

 

13. Beslut på tidigare stämmor 

Ett beslut på tidigare stämma var att se över hur landslagsuttagningar går till, 

propositionen hette Maxa landslagen, att säkra upp fullmaktsgranskningen, styrelsen 

upplever att fullmaktsgranskningen vid de digitala mötena fungerat väldigt bra och 

att den rutinen kan genomföras även vid fysiska möten, ett tredje beslut var att 

genomföra en distriktsutredning.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  

• upplysa UF om att ha tydliga kriterier för hur landslagsuttagningar går till och att 

alla ska kunna ta del av kriterierna via exempelvis UF:s hemsida.  

• Sofia Arnbom stämmer av utmaningar och möjligheter med nuvarande upplägg 

gällande fullmaktsgranskningen med Magnus Ledin och återkommer till 

förbundsstyrelsen.  

• Marina Regnér tar över som sammankallande i distriktsförbundsutredningen 

efter att Johan Pettersson avgått som ledamot i styrelsen, de övriga i 

arbetsgruppen är Fredrik Gundmark, Monica Stylin och Sofia Arnbom.  



 

 

14. Plan för styrelsens arbete 

Fredrik Gundmark presenterade sammanställningen från föregående möte, där vi 

bland annat pratade om spelregler för styrelsens arbete.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Övriga styrelsen läser det som Fredrik lagt upp i 

Teams. Fredrik kikar också på andra planeringsverktyg. Frej Levin bistår med 

kunskap och Patrik Asplund delar information och tips om hur de arbetat i grupper 

han varit involverad i. 

 

15. Datum för årsmöte 2022 

Förslag på datum är den 26/3 2022 

Förbundsstyrelsen beslutar att: preliminärt datum för årsmötet blir 26/3 2022. 
 

16. Ärende visselblåsarfunktionen 

Pilo Stylin blev kontaktad av visselblåsarfunktionen på RF om att det förekommer 

oegentligheter i en förening. Vi får hantera ärendet när det kommer in till oss.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi behöver skapa arbetsordningar för hur vi hanterar 

ärenden, Pilo Styling, Mona Lundkvist och eventuellt fler från kansliet arbetar fram 

förslag på arbetsordning.  
 

17. Extra landslagsstöd UF 

På stämman beslutades att vi ska skjuta till ett extra stöd till de landslag som ej fick 

något stöd från RF. Vi behöver arbeta fram kriterier för att få stöd.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Sofia Arnbom och Marina Regnér arbetar fram 

kriterier och sedan får de som inte fått något stöd från RF söka på samma sätt som 

underförbunden fick söka hos RF.  
 

18. Ambassadörer Svenska Spel 

Underförbunden har skickat in förslag på personer som ska vara ambassadörer för 

RF/Svenska spels satsning Tillsammans för fler i rörelse.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: utse Robin Roos MMA och Fia Riesek Armsport. 

Mona Lundkvist tar hjälp av Patrik Asplund och Musse Hasselvall för att skriva in en 

code of conduct i avtalet vi skriver med ambassadörerna.  
 

19. Länsstyrelsen 

MMA-förbundet vill att vi utreder vad som är träning eller tävling, vad är 

definitionen på tävling och hur ska lagen tolkas.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: Fredrik Gundmark skissar på ett svar och återkommer 

med ett förslag på utkast för att svara MMA-förbundet.  

 

20. Antidopingprogram per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

fastställa det reviderade antidopingprogrammet. 

 

21. Uteslutning IF per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

utesluta en förening som heter Self Made MMA IK som trots flera påminnelser ej 

betalat medlemsavgiften för 2021. 



 

 

22. Dispens per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna förfrågan om dispens för karantän för utländska deltagare.  

 

23. Namnbyte Kampkonst per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

bekräfta Kampkonstförbundets ändring av namn till Kampidrottsförbundet.  

 

24. Idrottens Utbildningsplattform per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

investera i Idrottens Utbildningsplattform och påbörja arbetet med 

implementeringsplanen enligt den förstudie som gjorts.  

 

25. Ramavtal Zoesi per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

skriva ett ramavtal med företaget Zoesi som våra föreningar kan ta del av.  

 

26. Idrottens Mentorsprogram per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

Mona Lundkvist och Fredrik Gundmark deltar i Idrottens Mentorsprogram.  

 

27. Högsta förtjänsttecknet per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna en ansökan om högsta förtjänsttecknet.  

 

28. Extra stöd till föreningarna per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att åter 

igen avsätta 500 000: - som föreningarna kan söka via IdrottOnline.  

 

29. Nästa möte 

20 juni kl.17.00 på Teams 

19 september kl.17.00 återkommer om plats.  

21 november kl.17.00 

  

 

Mötesordförande 
 

 

 

Fredrik Gundmark 

 

 

 



Vid protokollet Justerare 
 

 

 _____________________ 

Mona Lundkvist Patrik Asplund 

 


