
                    

Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 1/2022 
Datum söndag den 14/1 2022 
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 Mats Lilja 
 
1. Dagordningen 
Dagordningen godkänns 

 
2. Mötessekreterare 
Till mötessekreterare utses Mona Lundkvist. 

 
3. Justerares 
Till justerare utses Kirsi Höglund. 

 
4. Föregående protokoll 
Förbundsstyrelsen går igenom föregående protokoll.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: godkänna protokoll FS-8 och lägga det till 
handlingarna. 

 
5. Ekonomirapport 
Marina Regner gick igenom de senaste rapporterna. Ekonomin i förbundet 
är god. Marina berättade att den årliga lönerevisionen är genomförd 
utefter den treårsplan som arbetades fram. Mona Lundkvist och Kirsi 
Höglund arbetar fram en ny treårsplan.  
 
6. Rapporter 
Fredrik Gundmark berättade att han varit med på ett möte med 
taekwondoförbundet, det är stora stridigheter i deras förbund. Fredrik 
berättade också att mentorsprogrammet som han och Mona Lundkvist går 
är i gång, Fredrik representerade oss på Idrottsgalan, det blev i ett mindre 
format denna gång på grund av rådande omständigheter med pandemin.  
 
7. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 
Fryshuset  
Föreningen Kalvhagens Box Center 



Laxa Brazilian Jiu Jitsu  
Lerums Muay Thai Klubb 
Söderåsen BJJ & Mental Fitness Förening 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 
Hörby Kampsportsklubb 
Mölndals Wing Tsun IF 
Sollentuna HEMA Idrottsförening 
Stockholm Södra Kendoklubb 
 
8. Kanslirapport 
Sofia Arnbom hade sammanställt en rapport om kansliets pågående arbete. 
Styrelsen tog del av den. Fredrik Gundmark berättade att det är ett nytt 
upplägg gällande elitidrott där vi ska stötta idrottare, det kommer mer 
information om det från Helena Plüss.   

 
9. Arbetsgrupp jämställdhet 
Musse Hasselvall berättade att arbetet med filmerna är igång, pandemin har 
påverkat en del och vissa justeringar fick göras. Musse visar två klipp. Filmerna 
kommer ingå i ett utbildningsmaterial och tanken är att de ska öppna upp för 
frågor och skapa diskussioner.  
 
10. Arbetsgrupp distriktsförbundsutredningen 
Vi har fått in en skrivelse från två distrikt gällande distriktens roller. Frej Levin 
tog upp att vi har distriktsförbund som inte är aktiva alls. 
Förbundsstyrelsen beslutar att:  styrelsen lämnar skrivelsen vidare till 
arbetsgruppen för distriktsförbundsutredningen, Fredrik Gundmark och Marina 
Regnér kallar till möte i februari.  
 
11. Årsmötet motioner & propositioner 
Inga motioner har inkommit till SB&K.  
Förbundsstyrelsen beslutar att:  Fredrik Gundmark och Elin Bladh tittar på en 
möjlig proposition gällande 2-åriga mandatperioder med hjälp av Sofia 
Arnbom.  
 
Enligt tidigare proposition ”Maxa landslagen” ska vi kontakta underförbunden 
om hur deras landslagsuttagningar går till, Mona Lundkvist gör ett utskick och 
tar hjälp av Frej Levin.  
 
Fredrik Gundmark formulerar en proposition gällande den felaktiga 
stadgeändringen som gjordes 2021, i kommande propositioner måste vi ha 
med ett förbehåll om att RF måste godkänna stadgeändringen. 
 
12. Logotyp och grafisk profil 
Graphera har arbetat fram ett förslag på ny logotyp och ny grafisk profil. Kirsi 
Höglund hade synpunkter på sekundärfärgerna.  
Förbundsstyrelsen beslutar att:  Godkänna den nya logotypen med den 
mellanblå färgen och den nya grafiska profilen. Mona Lundkvist informerar 
Graphera om synpunkterna med sekundärfärgerna.  



 
13. Anmälan mot Ju Jutsufederationen 
Disciplinnämnden avvisar anmälan om avstängning som kommit in, anmälaren 
lämnar då ärendet vidare till SB&K som rådfrågar RF juridik om hjälp, SB&K tar 
sedan kontakt med ett ombud som kan företräda SB&K i ärendet.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: det anmälarna anfört inte föranleder någon 
åtgärd.  
 
14. Återstartsstöd 2 
Vi har blivit tilldelade 7 miljoner i återstartsstöd. Mona Lundkvist har bett 
underförbunden inkomma med nya återstartsplaner.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: Mona Lundkvist sammanställer 
återstartsplanerna och lägger ut dem i Teams för beslut.  
 
15. CBD-olja 
MMA Förbundet har skickat in en fråga hur SB&K ställer sig till att samarbeta 
med ett företag som säljer CBD-olja.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: så länge det är olagligt i Sverige ska vi inte 
samarbeta med företag som säljer CBD-olja. 
 
16. Offert logotyp & grafisk profil 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om 
att godkänna offerten från Graphera för ny logotyp och ny grafisk profil.   
 
17. Förslag till projektstöd IF 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om 
att godkänna förslaget på projektstöd IF. 
 
18. Mediebibliotek Idrottens utbildningsplattform (IUP) 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om 
att godkänna kostnaden för att bygga in ett mediebibliotek i IUP.  
 

Övriga frågor 
 
 
19. Nästa möte 
6 mars kl.17.00 på Teams. 

 
Mötesordförande 

 
 
 
Fredrik Gundmark 

 
Vid protokollet Justerare 

 



 
 ______________________ 
Mona Lundkvist Kirsi Höglund 


