
SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 
 

Protokoll styrelsemöte Skype 2011-12-11, kl. 19.00-21.00 

Kallade 
Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Linda Weinitz, Arto 
Ala-Häivälä. 
Suppleanter: Janeth Augustsson, Kim Eriksson.  
 

Anmält frånvaro  
- 

Ej närvarande 
Therese Gunnarsson (Janeth tar Therese röst), Linda Weinitz (anmäld frånvaro) och Arto Ala-
Häivälä (icke anmäld frånvaro). 
 

Protokoll 

1. Mötet öppnades. 
2. Formalia  

a. Val av mötesordförande. (Styrelseordförande om på plats.) 
Håkan valdes som ordförande. 

b. Val av sekreterare. (Styrelsesekreterare om på plats.) 
Karin valdes som sekreterare. 

c. Val av justerare.  
Björn valdes till justerare. 

d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor.  
3. Uppföljningspunkter  

a. Status förberedelser förbudsstämma 2012.  (Karin) 
Karin informerade kring att information kring årsstämman lagts upp på 
hemsidan och skickats ut till föreningarna. Björn tar på sig att ordna med 
hotellbokning för de i styrelsen som kommer långväga ifrån.  

b. Borttagandet av fotskydd i LK. (Håkan) 
Fotskydden ska internationellt vara med i LK och därför gör vi inte någon 
förändring nationellt. 

4. Beslutspunkter  
a. Adjungering av ledamot. (Karin och Håkan) 

Två intresseanmälningar kom in till den adjungeringen av ledamot, Camilla 
Jörneheim och Magnus Segerberg. Valberedningen föreslår Magnus och 
styrelsen röstar enhälligt (5 röster) på Magnus som adjungerande ledamot fram 
till årsstämman 2012, ingen rösträtt men med yttranderätt. 

b. Val av förbundskaptener 2012-2013. (Håkan) 
Styrelsen beslutar att tillfråga sittande förbundskaptener om de avser att sitta 
kvar och om så är fallet så utlyses inte dessa poster. Landslagsansvarige får 
uppgiften att fråga sittande landslagskaptener, Björn meddelar detta. 

c. Förslag till regler för K1 Light. (Håkan, bilaga 1) 
Styrelsen anser att västen, kontrollerade tekniker och förbud mot knän mot 
huvudet är bra men att man bör få använda spinning backfist. Förslaget 
godkänns enhälligt med denna modifikation. Denna förändring förs in i 
regelverket och innan denna förändring släpps kommer att gå till 
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Kampsportsdelegationen hos Länsstyrelsen för beslut. Tävlingsansvarige 
ansvarar för detta. Tävlingsansvarige får även göra en fullständig granskning av 
nuvarande regelverk med avseende på innehåll och stavning.  

d. Profileringskläder för styrelsen. (Björn, bil.2) 
Styrelsen beslutar enhälligt att beställa 20 st profileringströjor för beloppet 
7 500 kr (375 kr per plagg inklusive tryck).  

e. Ersättning för extra ringdomare. (Linda, bil.3) 
Styrelsen beslutar enhälligt att arrangören får stå för kostnaden för ersättning 
för extra ringdomare. 

f. Utlåningsutrustning. (Håkan, bil.4) 
Styrelsen vill ta del av de villkor som föreningarna godkänner innan de lånar 
utrustningen och att tävlingsansvarige på nytt hör av sig till den förening som 
inte återlämnat utrustningen. Om den då fortfarande inte återlämnas får 
föreningen betala hela kostnaden för utrustningen. Styrelsen ger 
tävlingsansvarige mandat att genomföra detta. 

2. Informations- och diskussionspunkter  
a. Beslut tagna sedan senaste styrelsemötet. 

Inga beslut tagna sedan senaste styrelsemötet. 
b. Rutiner vid avslut. (Björn) 

Björn tar upp frågan kring rutiner då en styrelsemedlem väljer att avsluta sin 
post. Problemet har varit då exempelvis graderingsansvarige har slutat och inte 
går att få tag på vilket innebär att den nye graderingsansvarige inte har tillgång 
till tidigare dokument. Därför är det viktigt att alla dokument man arbetar med 
ska finnas tillgängliga och att det finns tydliga direktiv vid avslut. Håkan skickar 
ut en invite till Dropbox så att samtliga i styrelsen (till deras privata 
mailadresser av tekniska skäl, samtliga styrelsemedlemmar får återkommer till 
Håkan med vilken adress som lämpar sig) kan lägga upp sina filer som har med 
förbundet att göra där. Karin skriver rutiner vid rekrytering/nystart och avslut 
(där framgår även att den som avgår ska lägga upp samtliga dokument som hör 
till förbundet) och lägger upp dessa i Dropbox då Håkan lagt upp detta. Janeth 
försvann av tekniska skäl och deltog därför inte vid denna punkt. 

c. Läget Utvecklingsverktyg (grenprofil, etc). (Kim) 
Kim ska träffa Arto nu i december och gå igenom grenprofilen för kickboxning. 
De har kikat igenom hur andra kampsporter har gjort och Kims reflektion är att 
grenprofilen för light- och fulldisciplinerna är så pass olika att man kanske 
behöver en grenprofil för vardera disciplintyp. Styrelsen ser gärna att vi får en 
uppdatering efter denna träff för att höra hur arbetet fortgår då grenprofilen 
efterfrågas från RF och är en viktig del för sportens framtid.  

d. Ekonomirapport. (Linda) 
Då Linda ej kunde närvara och det inte finns underlag för denna punkt så 
bordläggs denna. Styrelsen vill att Linda mailar ut underlaget för denna punkt så 
att styrelsen kan ta del av en ekonomisk sammanställning.  

3. Övriga frågor  
a. Ändring av regelverk vid öppna tävlingar. 

I dagsläget ska en öppen tävling ha startbok i sin egen organisation och 
läkarintyg som inte är äldre än ett år. Det är även förbundet som sanktionerar 
dessa. Tävlingsansvarige vill att man ska göra ett tillägg kring att tävlingskort 
ska finnas för nationella tävlande (för internationella tävlande räcker giltig 
läkarundersökning). Styrelsen beslutar att tävlingskortet ska finnas för 
deltagande för nationella utövare. Tävlingsansvarige ändrar reglerna och 
uppdaterar befintlig tävlingsinformation för detta.  

4. Nästa möte  
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Datum för nästa möte sätts till den söndagen den 22:a januari 2012, kl.19-21. 

5. Mötet avslutades. 

 

Bilagor  

1.                            1 Light 
2.          _t-shirts 
3.                                                                 
4.                                              

 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Karin Edenius 
 
 
 
_______________________________ 
Justerare Björn Rhodin 
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Bilaga 1.                          1 Light 

 

 

K1 Light Contact är ett reducerat K1-regelverk 

  

Kompletterande krav på skydd föreligger i K1 Light Contact där en 

kampväst som mäter minst 2-3 cm i tjocklek och som skyddar bålens 

framsida och sidor skall bäras av de tävlande. 

  

Skydd: 

  

  

Förseelser: 

• Att i K1 Light Contact utföra knätekniker mot huvudet är en förseelse 

oavsett kontaktgrad. 
• Att i K1 Light Contact utföra snurrande handtekniker (spinning backfist) 

är sedd som en förseelse då denna inte anses gå att kraftkontrollera 

under hög fart. 
  

  

Vidare så bör inte K1 Light Contact innehar inte SM-status ej heller 

administreras någon nationell ranking för denna. 
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Bilaga 2         _t-shirts 
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Bilaga 3.                                                              

 

 

Proposition gällande ersättning för extra inhyrda ringdomare  

 

Bakgrund 

Idag står förbundet för en extra inhyrd ringdomare vid tävlingar där rondantalet överstiger 

40. Per år uppgår kostnaden till ca 10000:-/år.  

 

Förslag 

Jag föreslår att vi lägger denna kostnad på tävlingarnas respektive arrangör.  

 

2011-12-07 

Linda Weinitz 
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Bilaga 4.                                            (2 sidor) 

 

Hej Håkan och Björn 

 

Nu har jag under en tid försökt få tillbaka den utrustning som SBI-kampsport sponsrade SKF med. 

 

Detta är 2st kompletta tävlingsutrustningar som skall användas för att underlätta för våra 

tävlingsarrangörer så vi kan få fler tävlingar i Sverige. 

 

Hela idén med detta var att tävlingsutrustningarna lånades av våra tävlingsarrangörer för en kostnad 

av 0 kr och den ända kostnaden var frakten till från OCT i Stockholm (där utrustningen skulle 

förvaras).    

 

Jag var själv nere i Malmö och hämtade hem all utrustning och sammanställde två förvaringslådor 

och första klubb som lånade arrangemangsutrustningen var Stockholms Kickboxningsklubb inför SM 

2010. 

 

Sedan dess har det inte hänt något dvs. utrustningen har inte kommit tillbaka till OCT och efter 

påtryckningar på Stockholms Kickboxningsklubb om att utrustningen måste lämnas tillbaka till OCT så 

att andra klubbar kan låna utrustningen till sina tävlingsarrangemang… 

 

Nu bollar jag över detta till styrelsen så blir det er uppgift att se till att arrangemangsutrustningen 

kommer tillbaka (eller ersätts) så att andra klubbar kan ta del av sponsringen ändamål. 

 

Det var jag ordnade denna sponsring till SKF på över 20 000 kr och därför har jag ett stort intresse av 

att utrustningen kommer tillbaka så den kommer till användningen för våra tävlingsarrangörer, så jag 

vill att ni håller mig uppdaterad i detta fall.  

 

 

 
Med vänlig hälsning 

Martin Eisengarten 

070-7409665 

Tävlingsansvarig 

Svenska Kickboxningsförbundet 

tavling@swedenkickboxing.se 

www.swedenkickboxing.se  

 

Tävlingsutrustning som saknas 

Huvudskydd 12 x 690 = 8280:-  

Boxhandskar 8 x 895 = 7160:- 

Suspensoar 4 x 189 = 756:- 

Ben-vristskydd 4 x 225 = 900:- 

Benskydd 4 x 295 = 1180:- 

Fotskydd 6 x 390 = 2340:- 

Banderoll (Vet ej pris) 

Plastbackar 2 x 219:- = 438:- 

Spännremmar 2 x 24 = 48:- 

Total summa: 21 102:-  

mailto:tavling@swedenkickboxing.se
http://www.swedenkickboxing.se/
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Denna utrustning tillhör Svenska Kickboxningsförbundet  

 
 

 

Denna utrustning tillhör Svenska Kickboxningsförbundet (SKF).  

Alla medlemsföreningar i SKF lånar denna utrustning kostnadsfritt 

(det ända som betalas är frakten till och från förvaringsmagasinet). 

Efter avslutad tävling så skall denna utrustning omedelbart skickas till:  

 

O & CT AB 

DOMNARVSGATAN 9B 

163 53 SPÅNGA 

Har du frågor så kontakta tävlingsansvarige.  

Mer info finner du på www.swedenkickboxing.se 

 S: 4st     

M: 4st     

 L: 4st  

S: 2par   M: 2par   L: 2par 
M: 2par   L: 2par 

2st Banderoll (skall hängas upp vid arrangemanget) 

 4par Röda: 

4par Blå 

 2st Herr  

2st Dam 

 2par Blå  

2par Röda  

 


