
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-10-15 kl. 09:00-11:00  
 
Närvarande:  
Håkan Ozan, Therese Gunnarsson, Linda Weinitz och Kim Eriksson (anslöt till 
punkt 3 c) 
 
Anmält frånvaro:   
Björn Rhodin, Robert De Zwart, Karin Edenius, Arto Ala-Häivälä, Janeth 
Augustsson 
 
Agenda  
1. Mötet öppnades.  

 
2. Formalia  
a. Val av mötesordförande  
Styrelseordförande valdes.  
 
b. Val av sekreterare  
Linda Weinitz valdes.   
 
c. Val av justerare  
Therese Gunnarsson valdes.  
 
d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor  
Övriga frågor som tillkommer under mötet läggs till i protokollet som övriga 
frågor.  
 
3. Uppföljningspunkter  
a. Status uppdatering av K1-regelverket (Håkan)   
En ny uppdatering har gjorts den 14/10. Fånga benet är inte tillåtet, men det går 
att söka dispens till tävlingar. 
 
b. Uppdatering av poängdomarmodellen (Håkan, bil. 1, 2)) 
För att underlätta för tävlingsarrangörerna delas poängdomare in i tre olika 
klasser och två modeller enligt bilagor. Arrangören står för arvodet till inhyrda 
poängdomare.  
 
- Kim Eriksson anslöt till mötet! - 
 
c. Hall of Fame (Karin) 
Bordlägges. 
 
 
 



 

 

d. Status Pro-ansökan (Håkan) 
Pro-ansökan är inskickad sedan ca 4 veckor tillbaka. Beslut fattas av 
Kampsportsdelegationen den 22 oktober.  
 
4. Beslutpunkter  
a. Motion om SM-status för LCLK (Håkan, bil. 3). 
Håkan gick igenom motionen och styrelsen röstade ja till SM-status för LCLK.  
 
b. Ansökningar SM 2012 (Håkan, bil. 4, 5). 
Håkan gick igenom ansökningarna. Styrelsen röstade ja till att Ängelholm 
Kickboxning arrangerar SM i LC och att Stockholm Kickboxning arrangerar SM i 
FC.   
 
c. SM- och tävlingskriterier (Håkan) 
Styrelsen beslutar att för att få delta på SM ska deltagaren ha gått minst 5 
matcher totalt, varav 3 ska vara införda i SKF’s startbok. Övriga två matcher ska 
vara i likvärdig stil. Dispens ska gå att söka.  
 
d. Proposition om begränsning av tävlingsdatum (Therese, bil. 6). 
Styrelsen röstar nej till begränsningen av tävlingsdatum. 
 
e. Beslut- och diskussionsrutiner för distanskommunikation (Håkan, bil. 7). 
Håkan gick igenom utkastet för rutinerna och styrelsen röstade nej till förslaget.  
 
5. Informations- och diskussionspunkter 
a. Beslut tagna sedan senaste styrelsemötet 

i. Förfrågan från förbundskapten K1 (Håkan, bil. 8). 
Tidigare röstning ang Elina Nilssons deltagande på VM 2011, 5 nej/2 ja.   

 
b. Sponsring (Håkan, bil. 9). 
Underlaget för sponsring kommer att användas som ett stöddokument och Håkan 
håller kontakten och följer upp arbetet med SB&K.  
 
c. Grafisk profil, ny webb – status (Karin, bil. 10). 
Den nya grafiska profilen finns nu på hemsidan. 
 
6. Övriga frågor  
a. Utvärdering av EM 2010  
Therese tog upp utvärderingen som gjordes efter EM 2010. Inför VM 2011 har det 
inte tagits hänsyn till deltagarnas åsikter. Detta bör tas upp efter VM.   
 
7. Nästa möte blir ett Skypemöte den 13 november kl. 19:00-21:00. 
 

8. Mötet avslutades kl. 11:00.  
 



 

 

Bilagor  
1. Klassificering av poängdomare.doc 

2. Poängdomarmodell.doc  

3. LCLK till förbundscuper och SM.doc 

4. SM-ansökan LC-LCLK.doc  

5. SM-ansökan K1-FCLK-FC.doc  

6. Proposition om tävlingsdatum.doc 

7. Utkast till intern e-kommunikationspolicy.docx 

8. Kim Möllers kommentarer till landslagsuttagningen 110926.pdf 

9. Landslagssponsring.doc   

10. SKF logos Sv Eng Team.pdf 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________  
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Linda Weinitz 
 
 
 
___________________________  
Justerare Therese Gunnarsson 


