
Styrelseprotokoll 
Svensk Kickboxning 
2011-09-04 kl. 08.05-10.00, Göteborgs kickboxnings lokaler.  

Kallade: Håkan Ozan, Karin Edenius, Therese Gunnarsson,  Robert De Zwart, Mikael Bergh, 
Björn Rhodin, Linda Weinitz, Janeth Augustsson, Kim Eriksson. 

Närvarande: Håkan Ozan, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson, Robert De Zwart, 
Björn Rhodin, Kim Eriksson, Arto Ala-Häivälä, Linda Weinitz

Meddelat frånvaro: Karin Edenius (ersättare Janeth Augustsson)

Ej meddelat frånvaro: - 

Agenda 
1. Mötet öppnades.

Ordförande öppnade mötet. 

2. Formalia
a) Val av mötesordförande. 
Håkan Ozan valdes. 

b) Val av sekreterare. 
Janeth Augustsson valdes. 

c) Val av justeringsman. 
Kim Eriksson valdes. 

d) Genomgång av dagordningen, övriga frågor
lade till under övrigt: LC (Arto), Begränsning av LC-turneringar (Robert), VM 
(Therese), mejlkonversationer (Robert), Stämplar till startböcker (Janeth) 

3. Uppföljningspunkter
a) Förbundskaptenernas respons

Håkan är inte klar med sin dialog med kaptenerna. Men om de säger ja till 
förslaget så träder det i kraft med omedelbar verkan, eftersom styrelsen 
beslutat det på förra mötet i Eskilstuna.

b) Femrodersmatcher
Janeth håller på att samla in synpunkter och har fått in en del. Dock är inte 
underlaget klart ännu.

c) Juristens synpunkter på WAKOs stadgar och medlemskap i andra förbund. 
Det finns inget juridiskt stöd att göra sanktion mot föreningar som tävlar i andra 
förbund. Vi kan inte komma från det för svensk lagstiftning står över WAKOs 
stadgar. Vi låter detta vara, men om WAKO skulle göra något så gör SKF en 
officiell skrivelse och förklarar läget ang Svensk lagstiftning.
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4. Beslut- och diskussionspunkter
a) Val av valberedningsordförande

Mikael Bergh valdes och Håkan informerar Bergh.
b) Aktivitetsplan 2011

Förslag har tagits fram och kommer att presenteras för de olika ansvarsposterna 
inom SKF, av Håkan. Denna plan kommer ligga som en återkommande punkt i 
dagordningen för att ha kontinuerlig uppföljning. 

c) Sommarläger 2011
Bosön är, enligt tidigare beslut, bokad den 22-24/7
Robert har gjort ett preliminärt schema 
konferensen och kampsportshallen skall bokas
föreläsare och instruktörer skall bokas

1. mental träning – Arto kollar upp
2. Kost – Björn föreläser
3. instruktörer – tipps tas gärna emot

En del av budgeten för utbildning kommer använda till kostnader för lägret. 
Kontakta Therese ang förslag enligt ovan.

5. Informationspunkter
a) beslut tagna sedan senaste styrelsemötet

inga beslut är tagna 

6. Övriga frågor
a) LC 

Arto lade fram synpunkter ang LC-verksamheten, gällande budget, landslagsstöd, 
antal deltagare, kvalitén på tävlingar, verksamheten i sin helhet. Håkan skickar ut 
strategin som styrelen antagit så att alla (speciellt de nya i styrelsen) kan sätta sig 
in i den. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.

b) Begränsning av LC-tävlingar
Hur skall vi göra för att tävlingar inte skall vara i 11 timmar?
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 

c) VM
Jonathan, SB&K, kan följa med och sköta all PR för laget på årets VM om SKF 
betalar resa och boende. 

d) Mejlkorrespondens
Beslutsfrågor skickas till Håkan som i sin tur skickar ut dem. Alltid skall det 
skickas via Håkan. Håkan skall skicka ut sms till styrelsen om det är en 
brådskande fråga 

e) Det finns sex stämplar för att uppdatera startböcker.
Dessa innehavs av:
1. Robert
2. Janeth/Therese/Linda -delar på en
3. Håkan
4. Mikael Bergh
5. Martin Eisengarten
6. Karin

Samtliga dessa har rätt att uppdatera startböcker. Denna listan skall publiceras på 
hemsidan, av Karin. 
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7. Kommande möten
1. 27/5 Göteborg
2. i samband med sommarlägret, exakt datum sätt senare men någon gång mellan 

den 22-24/7.
3. 15/10 vid oktobertävlingen, Stockholm
4. 10/12 vid december open, Ängelholm

8. Mötet avslutades

__________________________________  __________________________________ 
Mötesordförande Håkan Ozan Mötessekreterare Janeth Augustsson 

__________________________________ 
Justerare Kim Eriksson
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