
SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 
 

Protokoll Styrelsemöte 27 Maj 2012 kl. 19:00–21:00 – Skype  

Anmält frånvaro: Björn Rhodin, Anders Carlsson 
Ej anmält frånvaro: Kim Möller, Magnus Segerberg 
 
Närvarande: Håkan Ozan, Martin Eisengarten, Karin Edenius och Linda Weinitz 
 

Agenda  

1. Mötet öppnades.  
2. Formalia  

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

b. Val av sekreterare. (Styrelsekreterare om på plats.) 
Linda valdes till sekreterare. 

c. Val av justerare.  
Karin valdes till justerare. 

d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor.  
Håkan gick igenom dagordningen. 
 

3. Uppföljningspunkter  
a. Status sponsring/rekrytering av säljare. (Håkan)  

Inget att rapportera. Linda meddelar dock att vid ev anställning måste förbundet 
registreras som arbetsgivare hos Skatteverket, samt betala arbetsgivaravgift 
som vid vanliga anställningar.  
 

4. Beslutspunkter  
a. Val av förbundskapten FC. (Magnus) 

Kim Möller önskar att avgå. Peter Wetzelmayr har visat intresse men behöver 
lite betänketid.  
Förbundskapten kommer att väljas på 2 års basis. Ta in förslag på assisterande 
från förbundskaptenen, på rekommendation och via ansökningar. Styrelsen 
utser sedan assisterande.  
Alla röstar för. 
 

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

N/A 
b. Policy och rutiner för sociala medier. (Björn)   

Ta reda på om man kan göra någon form av inställning på Facebook så att mail 
skickas ut till administratörerna när det görs ett inlägg. Ha som rutin att hålla 
koll och påminna respektive ansvarsport om ev inlägg. 

c. Status för arbete med landslag och grenprofil. (Magnus)  
I dagsläget fortgår arbetet med framtagning av grenprofil och mycket är redan 
skrivet. Grenprofilen kommer att vara färdig och tillgängligt för 
förbundskaptenerna till landslagsuttagningen.  

d. Statusuppdatering SKF National Camp 2012. (Björn)  
Det är få anmälningar till SKF National Camp och idag (27/5) görs ytterligare ett 
utskick till klubbarna.  
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6. Övriga frågor 

SM-uppdatering från Martin 

 SM i LC är avklarat. Totalt 74 matcher och allt har fungerat fint.  
 Inför SM i FC är det ovanligt få anmälningar och det kommer att bli ca 29 

matcher. 
 

7. Nästa möte planeras till 17 juni kl. 19-21. 
 

8. Mötet avslutades. 

 

Bilagor  

 

 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Linda Weinitz 
 
 
__________________________________ 
Justerare Karin Edenius 
 
 
  


