
                    

Förbundsstyrelsen - Protokoll Nr 2/2022 
Datum söndag den 6/3 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, Sofia Arnbom och Pilo Stylin 

 
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-1 och lägga det till handlingarna. 

 
5. Ekonomirapport 
Marina Regner gick igenom de senaste rapporterna. Ekonomin i förbundet är god.  
 
6. Budget 
Förslag på budget diskuterades, om det finns utrymme är följande förslag på insatser 
förbundskonferens, IUP, antidoping – tävlingskort, organisationsutveckling, extra 
landslagsstöd, subventionerade utbildningar, ny grafisk profil för distrikten.  
Förbundsstyrelsen beslutar att:  Marina Regnér och Mona Lundkvist arbetar fram ett förslag 
och lägger upp för beslut i Teams. 
 
7. Rapporter 
Kirsi Höglund berättade att två Kyudoledare har avvisat en kvinna med slöja från att träna 
kyudo med slöjan på. Kendoförbundet har kontaktat föreningen och informerat dem om 
att de agerat felaktigt, idrottsförvaltningen har meddelat att föreningen inte längre får 
vara i kommunens lokaler. Ärendet är också polisanmäld av den drabbade kvinnan. Patrik 
Asplund kom med ett förslag om att be föreningen beskriva hur de hanterat ärendet och 
be dem skriva en policy kring etiska normer.   
 
8. Inval och utträde 

Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar blivit invalda: 
Arctic Aikido Club  
Aurelian Tigers Sällskap  
Föreningen Capoeira Guanabara Blacka  



Grapplingverkstan Örebro IF  
Halmat Kung Fu Club  
Kampsportsföreningen Team Gringo Piteå  
Kometbrytarna IF  
Nordic Grappling Arts IF  
Näsets Budoklubb  
Rei Botkyrka Kampsportcenter  
Sinergi Idrottsförening  
Sotenäs Armbrytarklubb  
Säffle Kampsportklubb  
Tjörns HEMA-Sällskap  
 
Förbundsstyrelsen noterar att följande föreningar begärt utträde: 
3E Muaythaiklubb Falun  
Alsalam United Sportklubb  
Föreningen Combat Camp  
Glimminge Budokan och Kulturförening  
Piteå Kyokushin Karate IF  
Spear IF  
 
9. Kanslirapport 
Sofia Arnbom hade sammanställt en rapport om kansliets pågående arbete. Styrelsen tog del 
av den. Kirsi Höglund hade synpunkter på datum för betalning gällande årsavgifterna. 
 
10. Arbetsgrupp jämställdhet 
Musse Hasselvall berättade att han just nu är i kontakt med Magnus Ledin angående 
implementering i IUP. Musse delar Saras Wiggbergs filmer med Kirsi Höglund och Frej Levin för 
att arbeta fram specifika frågor föreningarna kan använda i sitt jämställdhetsarbete.  
 
11. Arbetsgrupp distriktsförbundsutredningen 
Fredrik Gundmark berättade att de haft en träff med arbetsgruppen och att uppdraget från 
stämman 2019 är slutfört. Sofia kommer att göra en tidslinje över det arbete som är gjort.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: distriktsförbundsutredningen är genomförd.  
 
12. Årsmötet – styrelsens hållning 
Vissa föreningar som ej betalat medlemsavgiften i tid vill ändå närvara på årsmötet, det är 
stämman som tar beslut kring det.  
Förbundsstyrelsen beslutar att:  styrelsens hållning är att föreningarna ska betala i tid för att 
få rösträtt, som det framgår av våra stadgar.  
 
13. Propositioner 

Förbundsstyrelsen beslutar att:  Lägga fram tre propositioner för stämman 
• Barn och ungdomsidrott: förslag om att UF ska utse en barn- och ungdomsansvarig. 
• Etiska normer: förslag på stadgeändring kring etiska normer. Den ska börja gälla den 1 

oktober 2023. Handlingsplan kommer att arbetas fram under året som föreningar kan 
använda som stöd i detta arbete.  

• LOK-stöd: ta bort villkoret om LOK-stöd enligt den felaktiga stadgeändring som 
genomfördes förra året och som RF inte godkände.   



Tvååriga mandatperioder tas upp som proposition 2023. 
 
14. Logotyp och grafisk profil för distriktsförbunden 
Pilo Stylin tog upp att våra distrikt bör följa vår grafiska profil.  
Förbundsstyrelsen beslutar att:  Mona Lundkvist tar in en offert på nya logotyper för våra 
distriktsförbund.  
 
15. Insamling för Ukraina 
Det diskuterades ifall SB&K ska starta en insamling med anledningen av kriget i Ukraina.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: Godkänna förslaget som Annie Bondefält skrivit ihop. 
 
16. Verksamhetsplan 
Förslagen på verksamhetsplan för 2022 diskuterades.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: Godkänna förslaget med ett tillägg om kansliet och den nya 
visionen.   
 
17. Enkät landslagsuttagningar. 
Angående en tidigare proposition ”Maxa landslagen” är det utskickat en enkät där 
underförbunden får beskriva hur deras landslagsuttagningar ser ut.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: presentera resultatet på årsmötet och sedan anse detta som 
avslutat.    
 
18. RIN-beslut 
Styrelsen tog del av det beslut som Riksidrottsnämnden tagit gällande anmälan mot Ju 
jutsufederationen. 
 
19. Återstartsstöd Para och Elit 
SB&K har blivit tilldelade extra stöd för paraidrott och elitidrott från RF.  
Förbundsstyrelsen beslutar att: Kansliet kommer med förslag på hur pengarna ska användas 
och återkommer till förbundsstyrelsen.  
 

Per capsulam beslut 
 
20. Godkännande av namn till Elit & Utveckling 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att godkänna 
det förslag som Helena Plüss presenterat.    
 
21. Preliminär röstlängd 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att godkänna 
den preliminära röstlängden.  
 
22. Brev angående domare 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att godkänna 
att vårt ombud skickar brev till de som anmält Ju jutsufederationen.  
 
23. Återstartsstöd 2 
Förbundsstyrelsen konfirmerar beslut som tagits tidigare i Teamsgruppen: om att godkänna 
fördelning av Återstartsstöd 2. 
 



 
Övriga frågor 
 
 
24. Nästa möte 
25 mars kl.17.00 på Teams. 

 
Mötesordförande 

 
 

 
Fredrik Gundmark 

 
Vid protokollet Justerare 

 
 
 ______________________ 
Mona Lundkvist Patrik Asplund 


