
 

 

FÖRBUNDSSTYRELSEN-PROTOKOLL Nr 8/2021 

Datum söndag den 21/11 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 Magnus Ledin 

 

1. Dagordningen 

Dagordningen godkänns 

 

2. Mötessekreterare 

Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 

3. Justerares 

Till justerare utses Marina Regnér. 

 

4. Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-7 och lägga det till 

handlingarna. 

 

5. Ekonomirapport 

Marina Regner gick igenom de senaste rapporterna. Ekonomin i förbundet är god.  

 

6. Rapporter 

Fredrik Gundmark berättade att han varit med på ett frukostmöte om osunda 

idrottsmiljöer, Fredrik lägger ut en video i Teams om det. Mona och Fredrik är i 

gång med mentorsprogrammet.  

 

7. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 

Fight Club Gullmarsplan 

Göteborgs Kampsportsakademi  

IF 135 Kampsport 

Järna Kungfu och Kulturförening 

Klubb Art besu Jiu-jitsu 

Kungsbacka MMA klubb 

Lödöse BJJ IF 

Wing Chun Norrort IF 

Älmhult Thaiboxningklubb 

 



8. Kanslirapport 

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

tog del av den.  

 

9. Arbetsgrupp jämställdhet 

Mona Lundkvist och Musse Hasselvall var med på en jämställdhetsträff som RF 

arrangerade och berättade om vårt jämställdhetsprojekt. SB&K ska skicka ut enkäten 

om jämställdhet årligen enligt vår handlingsplan. 

 

10. Arbetsgrupp distriktsförbundsutredningen 

Marina Regnér berättade att arbetsgruppen för distriksförbundsutredningen haft 

möte, de håller just nu på att se över uppdragsbeskrivningar.  

 

11. Plan för styrelsens arbete 

Fredrik Gundmark hade förslag på två digitala verktyg i Teams, Planner och To Do, 

som kan användas för att underlätta styrelsens arbete. Patrik Asplund hade förslag på 

att styrelsen borde ha en arbetshelg fysiskt.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  genomföra en konferens den 21–23 januari, Mona 

Lundkvist får i uppdrag att boka.  

 

12. Ruffie 

Pilo Stylin återkom med en rapport och svar på de frågor som uppkom förra 

styrelsemötet.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  köpa konceptet Ruffie! Mona Lundkvist får i uppdrag 

att kontakta en jurist för att upprätta ett köpeavtal.  
 

13. Filmprojekt jämställdhet 

SB&K har fått in två offerter från två olika filmbolag för att göra fyra filmer som ska 

användas i utbildningssyfte för jämställdhet.  

Förbundsstyrelsen beslutar att:  SB&K går vidare med offerten från Anna Bergström 

men försöker få ner priset en del.  
 

14. Årsmöten 

Digitalt årsmöte. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: genomföra digitala årsmöten även denna gång, SB&K 

kommer erbjuda underförbunden möjligheten att använda samma plattform under 

förutsättning att de tackar ja till erbjudandet i sin helhet.   
 

15. Kampsportsgalan 

2021 blev ett tungt år för våra idrotter, på grund av covid-19. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: SB&K inte kommer inte arrangera någon gala 2022. 
 

16. Logotyp 

Mona Lundkvist tog upp att vi behöver göra om vår logotyp, den fungerar inte längre 

digitalt och vi bör även se över vår grafiska profil. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist tar in offerter och återkommer för 

beslut per capsulam.  

 

17. Fråga om godtagbar instruktör 



Det kom in ett mejl med en fråga om godtagbar instruktör. 

Förbundsstyrelsen beslutar att: det är en viktig fråga som måste diskuteras mer på 

den kommande styrelsekonferensen. Styrelsen ska se över om vi kan införa en Code 

of conduct. Mona Lundkvist får i uppdrag att höra hur andra förbund gör.  

 

18. Anmälan mot Ju Jutsu Federationen 

Det är enligt disciplinnämnden oklart vilken instans som ska hantera denna anmälan.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: inväntar mer information från disciplinnämnden.  

 

19. Fördelning landslagsstöd 

Kansliet har arbetat fram ett förslag på fördelning av ett extra landslagsstöd till de 

idrotter som inte blev tilldelade något stöd från RF.  

Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna förslaget med en liten justering.  

 

20. Riktlinjer för tävling 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna de uppdaterade riktlinjerna.  

 

21. Nomineringar Idrottsgalan 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna förslag på nomineringar till Idrottsgalan.  

 

22. Återstartplan MMA 

Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att 

godkänna den uppdaterade återstartsplanen för MMA Förbundet.  

 

Övriga frågor 

 

Principer kring kommunikation, det får skötas av underförbunden.  

 

23. Nästa möte 

      22–23 januari konferens. 

 

Mötesordförande 
 

 

 

Fredrik Gundmark 

 
Vid protokollet Justerare 

 

 

 _____________________ 

Mona Lundkvist Marina Regnér 


