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Protokoll styrelsemöte Skype 2013-08-17 13.00-15.00 

Kallade 

Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Magnus Segerberg, Linda Weinitz, Karin Edenius, 
Madleine Krokstäde. 

Suppleanter: Andreas Bengtsson, Jonas Jensen. 

Anmält frånvaro  

Jonas Jensen 

 
Agenda  

1. Mötets öppnande  

2. Formalia  

2..a. Val av mötesordförande. (Håkan Ozan.) 

2..b. Val av sekreterare. (Magnus Segerberg.) 

2..c. Val av Karin Edenius.  

2..d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor.  

3. Uppföljningspunkter  

4. Beslutspunkter  

4..a. Motion: K1 på matta. (Håkan, bilaga 1) 

Styrelsen avslår motionen, med anledning av säkerhetsaspekt, samt så har vi idag ingen 
klassindelning, dessutom har WAKO idag inte denna heller i sitt regelverk. 

5. Informations- och diskussionspunkter  

5..a. Utvärdering av tillståndsplikten för kampsportsmatcher. (Håkan, bilaga 
2) 

Gjordes 2006, deligationen håller på med en ny utredning som kommer i vecka 
34. 

5..b. Ekonomisk halvårsrapport. (Linda)  

Linda har fått en rapport från SB&K, och vad vi kan se så håller budgetplanen vi 
gjorde i samband med årsstämman. 

 

5..c. Landslagsstatus. (Magnus) 
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Båda landslagen är uttagna, landslagsläger den 24:e augusti. 

Magnus för dialog om landslagssponsring till SBI. 

5..d. Elitarbete – Håkan Jörgensen. (Magnus) 

Håkan J har av olika skäl haft fullt upp, det som återstår i kravprofilen är 
fystester i ”labbet” på Bosön, samt några saker i utvecklingstrappan. 

Magnus för dialog med Håkan Jörgenssen ang fortsättningen. 

5..e. Rekrytering av Tävlingsansvarig. (Björn) 

Förfrågan har skickats till ett antal personer, som är tänkt att ingå i en kommité, 
vi inväntar svar. 

5..f. Instruktörsutbildningar - uppdatering. (Björn) 

Första utbildningen har ägt rum i Östersund, nästa utbildning sker i Göteborg 
23-25 augusti. 

5..g. Graderingsutveckling – status. (Björn) 

Den är i stort sett färdig. Mästergradering är på gång. 

5..h. Ny Teknikansvarig. (Karin) 

Interactive Solutions har gått in som ny partner avseende hemsidan, Interactive 
Solutions är en mycket kompetent partner med kunder som Voddler, så ny 
omformning av hemsidan kommer ske inom kort. 

5..i. World Cup Sweden – status. (Håkan) 

Arbetet fortlöper, ibland kan WAKO vara lite sena med att svara. 

5..j. Uppgiftsfördelning styrelsen. (Björn) 

Björn upplyser om att han kan avlasta Håkan när Håkan har mycket att göra. 
Samt att vi ska tydliggöra ansvarsbeskrivning på hemsidan. Detta för att göra 
lättare för folk att få tag på rätt person. 

5..k. Planering ny förbundsstrategi. (Håkan) 

 Nuvarande strategi togs fram 2010, som vi följt, som bygger på  hur  vi 
ska bli bättre i våran idrott. Då strategin byggde på tre år så är det nu dags att ta fram en 
ny.Tanken är att styrelsen träffas och utgör grunden för detta. 

6. Övriga frågor. 

7. Nästa möte.  

Nästa möte kommer via Doodle. 

8. Mötets avslutande.  
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Bilagor 

1. Motion om K1 på matta 

2. Kampsportsdelegationens kommande u    rdering 

 

 

 


