
 

Styrelsemöte 2012-04-29 

Närvarande: Björn Rhodin, Magnus Segerberg, Martin Eisengarten, Håkan Ozan, Anders Carlsson. 

Val av ordförande: Håkan Ozan 

Val av sekreterare: Magnus Segerberg 

Val av justerare: Björn Rhodin 

Anmäld frånvaro: Karin Edenius och Linda Werlitz 

1. Uppföljningspunkter  
a. Uppdatering av tjänstebeskrivningarna. (Björn) 

Skjutet på framtiden, inte fått in något. 

b. Status sponsring/rekrytering av säljare. (Håkan) 

Diskuterat att ta in någon säljare på provision, Linda har fört diskuterar med skatterevisor på 
RF, för att anställa något måste vi registrera oss som arbetsgivare, en del mer jobb kan Linda 
tänka sig att göra detta? Håkan ringer Linda och kollar. 

Björn kollar med kontakt på säljarebolag, Vi kollar även med Eddy Bengtsson via SB&K. 

2. Beslutspunkter  
a. Protest från Olympia. (Håkan, bilaga 1) 

Styrelsen, ändrar domslut,efter att Håkan pratat med berörd poängdomare som erkänt att han 
tagit fel på fighter. 

b. Motion om SM. (Håkan, bilaga 2) 

Första SM:et första helgen i maj, sedan nästa SM 2 veckor efter, och sedan landslagsuttagning 
helgen efter. Alltså 2013, körs SM v18, v20, landslagsuttagning v21. 

c. Principbeslut kring PRO. (Håkan) 

Svenska thaiboxningsförbundet ger inte sanktioner till tävlingar där man anordnar tävlingar 
med thaimatcher blandat med kickboxningsmatcher. Styrelsen för Svenska kickboxnings 
förbundet  vill inte gå åt det hållet. Huvudsaken för Kickboxningsförbundet är att säkerheten 
följs. 

3. Informations- och diskussionspunkter  
a. Beslut tagna sedan senaste styrelsemötet. (Håkan) 

a. Flytt av datum för full-SM. //Flytt av SM är godkänt. 



 
b. Status för arbete med landslag och grenprofil. (Magnus) 

Landslagsuttagning på gång efter full SM, därefter samling för dom uttagna i samband 
med rikslägret på Bosön. Grenprofilen är på gång, vi har tagit hjälp av Håkan 
Jörgensen som har god kunskap om detta, Håkan är utbildad på GIH och har skrivit 
artiklar för många tidningar bla Expressen, Aftonbladet, Amelia.  Så förhoppningen är 
att vi har detta inom kort. 

c. Status förberedelser för SM 2012. (Håkan, Martin) 

Martin: Allt är under kontroll inför LC/KL SM, ca 84 anmälda, är i dagsläget 77 
matcher, detta kommer att ske på 2 tävlingsytor. Med en del finaler i galaform på 
kvällen,på detta SM har dom tävlande möjlighet att tävla utan t-shirt. 

Håkan: Full SM, Stockholm Kickboxning har fått beviljat att flytta på SM pga den stora 
proffsgalan som går den 26:e maj i Globen, pga flytt är ursprungslokalen uppbokad, 
arrangören vill då vara på Le Bon Palais den 9 juni, varav kvalet sker den 8:e på 
Stockholm kickboxnings lokaler, vilket vi ställer oss tveksamma till pga lokalens storlek, 
Håkan ska ha möte med projektgruppen på Stockholmskickboxning imorgon 2012-04-
30. 

d. Statusuppdatering SKF National Camp 2012. (Björn) 

Björn, inget nytt, ska pushas ut lite mer reklam. Björn ska synka med Karin. 

4. Övriga frågor  

Björn drog lite info om gårdagen mästargradering, var 8 st som försökte på mästargraden 
varav 6st blev godkända. 4 st fick uppdateringar på sina dan. 

5. Nästa möte  

Söndagen den 27:e maj, kl 19.00 

6. Mötets avslutande  
7.  

Bilagor  

1.                            
2.                                                                         

 

-------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Mötesordförande Håkan Ozan Mötessekreterare Magnus Segerberg 
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Justerare Björn Rhodin  

 

 


