
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 7/2021 

Datum söndag den 19/9 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, Matilda Ritzén och Pilo Stylin 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Elin Bladh. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-6 och det läggs till 

handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport 

Marina Regner gick igenom de senaste rapporterna. Mona Lundkvist, Matilda 

Ritzén och Marina Regner tar ett möte om periodiseringar. 

 

6. Rapporter 

Musse Hasselvall pratade om uppföljning av ärenden vi tidigare hanterat, Musse 

och Mona Lundkvist tar ett möte om hur vi kan arbeta med det. Fredrik 

Gundmark berättade om mötet med RF angående vår elit, vår utvecklingsplan är 

inlämnad till RF och de kommer att återkomma med hur stort ekonomiskt stöd 

SB&K kommer få för 2022–2023. 

 

7. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Föreningen Grottan Helsingborg Dojon & Aktivitetsplats  

Hammarö Fight Club  

Lidköping Muay Thai IF  

Minnano Aikidoklubb  

Norsholms Idrottsförening  

Tassbrottarna Armbrytningsklubb  

Three Kings Muay Thai IF  



Uppsala Okinawa Karateklubb  

Versus Kick och Thaiboxningsklubb  

Virket Fighting IF  

Örebro Fightgym IF  

 

8. Kanslirapport 

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

tog del av den.  

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Mona Lundkvist, Magnus Ledin och Musse Hasselvall tar ett möte om hur vi går 

vidare med vårt jämställdhetsarbete.  

 

10. Jämställdhetsansvarig i styrelsen 

Förbundsstyrelsen beslutar att: frågan bordläggs tills nästa möte, Mona hör efter med 

RF om de har något tips på hur funktions/ansvarsbeskrivningar kan se ut.  

 

11. Distriksförbundsutredningen 

Förbundsstyrelsen beslutar att: Marina Regnér sammankallar gruppen till ett möte.  

 

12. Plan för styrelsens arbete 

Förbundsstyrelsen beslutar att: frågan bordläggs till nästa möte.  

 

13. Föreningsärende 

Uteslutning av medlem, det diskuterades två ärenden gällande det, dels har 

medlemmen synpunkter på hur träningsupplägget ser ut på föreningen och det 

diskuterades hur SB&K ska hantera den felaktiga uteslutningen.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  Mona får i uppdrag att meddela medlemmen att 

ärendet är avslutat för SB&K:s del och hänvisar till att föreningen får hantera 

träningssituationen. Mona kontaktar föreningen och meddelar dem att det finns 

brister i föreningskunskap och att de vill att föreningen deltar på en av RF/SISU:s 

kurser i föreningskunskap. SB&K ska se över om det går att göra någon form av mall 

som gäller vid uteslutningar. 
 

14. Förbundsutvecklingsplanen 

Förbundsutvecklingsplanen är inskickad till RF. Styrelsen var positiva till planen och 

tyckte att kansliet gjort ett bra jobb.  
 

15. Ruffie 

Pilo Stylin berättade om konceptet Ruffie som SB&K fått erbjudande om att köpa, 

SB&K vill erbjuda våra föreningar möjligheten att utbilda sig till Ruffieinstruktörer för 

att sänka trösklarna in till kampsport och därmed nå nya medlemmar.  

 

Förbundsstyrelsen beslutar att: vi behöver göra en behovsanalys, ta reda på om priset 

är inklusive moms, se över vilken plattform vi ska använda för att kunna erbjuda våra 

medlemmar utbildningsmaterialet och vi behöver, om beslutet blir att köpa in Ruffie 

upprätta ett köpeavtal. Beslut om eventuellt köp av Ruffie tas när vi har alla bitar på 

plats. Musse Hasselvall var inte närvarande vid denna punkt.  



 
 

16. Länsstyrelsen 

MMA Förbundet har tidigare frågat om definitionen av träning och tävling.  

Fredrik Gundmark har varit i kontakt med andra förbund, han har även skrivit ihop 

riktlinjer som kommer att skickas ut på remiss till de underförbund som omfattas av 

kampsportslagen.  
 

17. Olaglig tävling 

MMA-förbundet har gjort en polisanmälan mot en olaglig tävling som arrangerats 

utanför vårt förbund.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: det var helt rätt att MMA Förbundet gjorde anmälan, 

dessa evenemang är inte idrott och har inte något med SB&K:s verksamhet att göra.  

SB&K kommer inte göra en anmälan då det redan gjorts av MMA Förbundet. 

 

18. Förbundsutvecklingsplan per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna förbundsutvecklingsplanen och skicka in den till RF.  

 

19. Återstartsstöd UF per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

bevilja underförbundens ansökningar om återstartsstöd. Ett av underförbunden hade 

sökt för inställda tävlingar som inte detta stöd skulle gå till, den summan drogs av 

från ansökan.  

 

20. Beslut rörande uteslutning per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

uteslutningen av en person var ogiltig och SB&K:s beslut ska meddelas till förening 

och berörd person.   

 

21. Kompensationsstöd per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna fördelningen av kompensationsstödet.   

 

22. Återstartsstöd centralt och till förening per capsulam 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna fördelningen för återstartsstödet.  

 

Övriga frågor 

 

23. Nästa möte 

20 juni kl.17.00 på Teams 

19 september kl.17.00 återkommer om plats.  

21 november kl.17.00 på Teams 

  

 

Mötesordförande 
 

 



 

Fredrik Gundmark 

 

 
Vid protokollet Justerare 

 

 

 _____________________ 

Mona Lundkvist Elin Bladh 

 


