
 

 

 

Dagordning styrelsemöte Skype 2011-11-20 kl. 19:00-21:00 
 
Kallade 
Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Therese Gunnarsson. 
Suppleanter: Janeth Augustsson, Kim Eriksson.  

Närvarande 

Håkan Ozan, Björn Rhodin, Linda Weinitz, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson. Karin Edenius 
närvarande från och till (dålig uppkoppling på tåg). 

Frånvarande 

Kim Eriksson och Arto Ala-Häivälä 

Anmält frånvaro 
-  

Agenda 

1. Mötet öppnades. 

2. Formalia 

a. Val av mötesordförande. 

Håkan valdes till ordförande. 
b. Val av sekreterare.  

Björn valdes till sekreterare. 
c. Val av justerare. 

Therese valdes till sekreterare. 
d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor. 

Håkan gick igenom dagordningen. 
3. Uppföljningspunkter 

a. PRO-reglerna.  

Håkan breefar. Reglerna finns att läsa i PDF.  

b. Rikslägret 

Björn breefar om Rikslägret. Marknadsplan klar, Boxningen inte helt klar – 

förbundskaptenerna tackar nej pga. OS i London, löparcoacherna varit relativt 

dyra.  

4. Beslutspunkter 

a. Adjungerad ledamot efter Robert DeZwart avsagt sig sina uppdrag.  

Styrelsen bordlägger beslutet tills nästa möte och utannonserar tjänsten på 

hemsidan. Karin utses hantera nomineringsutskicket till valberedningen och 

utannonsera på hemsida. De inkomna nomineringarna till nästa styrelsemöte är 

de som ingår i urvalet.  

b. Val av ny graderingsansvarig och information om övriga poster. 

i. Håkan är utsedd av kommunikationsansvarig till PR / Sponsoransvarig och 

informerar övriga poster.  

ii. Martin Eisengarten är utsedd av Utbildningsansvarig till Ringdomaransvarig.  

iii. Björn Rhodin väljs till graderingsansvarig med full majoritet.  

c. Proposition om namnanpassning av discipliner. 



 

 

Diskussion kring namnändring. Styrelsen är något delad. Beslut tas om att ändra 
med rösterna 5 mot 1. LCLK=Kick Light (KL), FCLK=LK 

d. Proposition om avlägsnandet av fotskydd i FCLK. 

i. Proppen bordläggs tills nästa möte för att undersöka hur de 

internationella reglerna egentligen ser ut. Håkan ansvarar.  

 

Karin frånvarande pga tekniska problem 

 

e. Proposition om K1 Light.  

Diskussion kring huruvida K1 egentligen går att ha full pga. spinning backfist 

och knä mot huvudet. Proppen avser ge tävlingsansvarig att ta fram 

regelverk, inte ta beslut på regler. Beslut tas om att delegera arbetet; 

tävlingsansvarig tar fram ett regelverk med rösterna 3 mot 2. Björn delger 

Tävlingsansvarig uppdraget.  

f. Proposition gällande profileringskläder för styrelsen 

Beslut med full majoritet tas om att ta fram profileringskläder för styrelse 

motsvarande landslagskläderna med full majoritet. Björn ansvar för att 

förmedla till MaxMedia. Offert + Designförslag 

g. Proposition om Mästargraderingstillfällen  

Stryks pga. ändrade förutsättningar men viss diskussion förs ändå kring 
kostnader och liknande.  

5. Informations- och diskussionspunkter 

a. Beslutspunkter 

Inga beslut sedan sist.  

b. VM i Makedonien 2011 

i. Resultat.  

Karin jobbar på att sammanställa.  

ii. Mediasammanställning 

Håkan går igenom denna. 

iii. Utvärdering. Kring VM. 

Håkan går igenom denna. 

c. Sponsring 

Håkan mailar ut senaste versionen om detta. 

d. PR-planering 

Håkan mailar ut senaste versionen om detta. 

e. Ersättning för extra ringdomare 

Bordläggs tills nästa möte och tar det som beslutspunkt. En ekonomisk post 

om ca 10 000 per år som förbundet ersätter arrangörer med. Skall detta eller 

skall detta inte åläggas arrangörerna?  

f. Förberedelser för verksamhetsplan. 

Alla ansvarsområden kommer att få begäran om planering och om 

budgetplanering under veckan som kommer.  

6. Övriga frågor  

a. Uttryck i mail 



 

 

Janeth utrycker att hon tyckte att mailet i samband med förra mötet som blev 

inställt, var plumpt, oartigt och felaktigt utryckt med hänvisning till det beslutande 

”order of conduct” gällande mail. Håkan ber om ursäkt för formuleringen och Janeth 

godtar denna.  

7. Nästa möte 

2011-12-11 l 19-21 via Skype.  

Mötet avslutas.  

 



 

 

Bilagor  
1. 216-5235-2011 Svenska Kickboxningsförbundet 
2. Tillsättandet av nya ansvarsposter i Svenska Kickboxningsförbundet.pdf 
3. Proposition om namnändring av discipliner i kickboxning.pdf 

4. Proposition om avlägsnandet av fotskydd i FCLK.pdf 
5. Proposition gällande utökande av regelsystem inom Light Contact.pdf 
6. Proposition gällande framtagning av profileringskläder för Svenska 
Kickboxningsförbundets styrelse.pdf 
7. Proposition gällande frekvensen på test för Mästargraden.pdf 
8. http://www.swedenkickboxing.se/2011/10/29/summering-dag-fem-fran-vm-2011- 
bragdlaget-2011/ 
9. 111029 mediatäckning.pdf 
10. 111031 budokampsport.se artiklar.pdf 

11. Sammanfattning av utvärdering efter VM.pdf 
 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________  
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Björn Rhodin 
 
 
 
___________________________  
Justerare Therese Gunnarsson 


