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Närvarande 
Håkan Ozan, Linda Weinitz, Robert De Zwart, Arto Ala-Häivälä, Karin Edenius. 

Frånvarande: Björn Rhodin, Therese Gunnarsson, Kim Eriksson, Janeth Augustsson,.  

Anmält frånvaro 
Therese Gunnarsson. 

Agenda  

1. Mötets öppnande  
2. Formalia  

a. Val av mötesordförande. Håkan valdes 
b. Val av sekreterare. Robert valdes 
c. Val av justerare. Kim valdes 
d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor. Godkändes med tillägg. 

3. Uppföljningspunkter  
a. Femrondersmatcher. (Janeth)  - bordlägges då Janeth är frånvarande. 

Arto anslöt till mötet. 
4. Beslut- och diskussionspunkter   

a. Förslag om tävlingsyta vid många tävlande. (Håkan, bil.1) 
Mötet lämnar detta ansvar till tävlingsansvarig att besluta om tillsammans 
med tävlingsarrangören då detta behov uppkommer. 

Karin anslöt till mötet. 
b. Hantering av nytt registreringssystem. (Håkan, bil.2)  

Mötet beslutar att SKF skall vara med i detta projekt, som medför en 
startkostnad på 15 000kr första året och sedan en årlig avgift på 5 000kr.  
För att på sikt finansiera denna kostnad kommer startboksavgiften höjas till 
den gamla ”ordinarie” avgiften på 200kr. Den nya avgiften höjs med 
omedelbar verkan (efter SM). 

c. Hantering av avsaknad tävlingshistorik. (Håkan) 
Mötet föreslår följande rutiner för dessa ärenden. 

i. Vid förlust av startbok från en aktiv fighter skall den tävlande eller 
dess förening lämna uppgifter till styrelsen/tävlingsansvarig om 
minst de 5 senaste matcher, som då kan bekräfta dessa matcher 
genom kontroll av tävlingsrapporter. 

ii. Om det rör sig om en tävlande som har sin tävlingshistorik >10år 
kommer styrelsen/tävlingsansvarig att rådfråga någon som kan 
intyga dessa matcher. Den tävlande eller dennes förening kan då 
lämna tips på personer som kan intyga detta. 

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

i. Beslut om att uppdatera regelsystemet kring handskar. (bil.3) 
godkändes. 



ii. Beslut om dispensansökan avslogs. 
b. Tävlingskalender 2012. (Håkan) Ett utkast är färdigt vi väntar på 

slutversionen. 
c. Regionsansvariga. (Håkan)  Förslag från tävlingsansvarig presenterades. 
d. Rikslägret 2011 - status. (Therese) Bordlägges då Therese är frånvarande. 
e. Sponsring. (Karin)  

i. Den sittande sponsor ansvarig väljs bort från sin position, som då 
läggs på kommunikationsansvarig som posten ligger under. 

ii. Kommunikationsansvarig kollar upp nuvarande avtal med 
tävlingsansvarig. 

iii. Mötet beslutar om att SKF startar ett samarbete med sportpriser. 
Kommunikationsansvarig ordnar detta. 

iv. Arto arbetar fram ett förslag ett förslag till olika sponsorpaket. 
Linda lämnar mötet. 

f. Ny grafisk profil – status. (Karin, bil.4) 
i. Vi vill ha 6st stjärnor 
ii. Det ska vara ljusare och klarare färger (gul & blå) 
iii. Det måste finnas en variant med linjer som fungerar på svartvita 

utfskrifter 
iv. Vi skall ha en stående och liggande variant 
v. Landslaget skall ha en variant av emblemet med engelsk text 

”National Kickboxning Team”  
vi. Wordmallar och liknande skall tas fram 
vii. Kommunikationsansvarig ber maxmedia ta fram ett nytt förslag 

utifrån detta. 
g. Arbete med Grenprofil och Utvecklingstrappa. (Håkan) Ingen att rapportera 

då information från elitansvarig uteblivit. 
h. Diskussion om aktiviteter för att öka mängden tävlingar. (Arto, bil.5) 

Arto arbetar fram ett förslag för en ny tävlingsmodell, målet är att 
detta skall vara klart för presentation inför årstämman 2012 och 
sättas i drift efter SM 2012. Detta förslag bör vara presenterat för 
styrelsen senast november 2011. 

6. Övriga frågor  
a. Dispenser från kriterier för SM 

Skall uppdateras med de nya kriterierna som innebär: 
LC totalt 5st LC-matcher vara en under tävlingssäsongen registrerade i vår 
startbok. 
FC/FCLK/K1 totalt 5st av någon av fullkontaktsdisciplinerna vara en under 
tävlingssäsongen registrerade i vår startbok. 

b. Hall of Fame bör finnas någonstans inom SKF. Bordlägges. 
c. Styrelsens synlighet. Bordlägges. 
d. Posten Landslagsansvarig är vakant och behöver tillsättas.  

7. Nästa möte  
8. Mötets avslutande  

Bilagor  



1. Förslag om att säkerställa tiden för förbundsarrangemang med en tävlingsyta.pdf 
2. SKMBT_C22011041810220.pdf 
3. Förslag om att ändra regelsystemet för träffyta på handskar.pdf 
4. SV.Kickboxningsföbundet_Grafisk-profil.pdf 
5. Förslag på tävlingsverksamhet i SKF.pdf 
 
 

 

__________________________________  __________________________________ 

Mötesordförande Håkan Ozan              Mötessekreterare Robert De Zwart 

 

 

 

__________________________________   

Justerare Kim Eriksson   

 


