
SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 
 

Protokoll styrelsemöte Skype 2015-02-01 20.00-22.00 

Kallade 
Ledamöter: Håkan Ozan, Karin Edenius, Magnus Segerberg, Linda Weinitz, Madleine Krokstäde, 
Magnus Trommestad. 
Suppleanter: Andreas Bengtsson, Jonas Jensen. 
Anmält frånvaro  
Frånvarande: Andreas, samt Jonas. 
-  
Agenda  

1. Mötets öppnande  
2. Formalia  

a. Val av mötesordförande. (Styrelseordförande om på plats.) 
b. Val av sekreterare. (Styrelsesekreterare om på plats.) 
c. Val av justerare.  Madleine 
d. Genomgång av dagordningen, övriga frågor.  

3. Uppföljningspunkter  
a. Utvärdering av tävlingssystem. (Karin) 

Frågetecken kring programvaran då den måste installeras lokalt på datorn, samt 
så finns inte viktklasser i systemet, programvaran går idag inte på Mac. 
Så nästa steg är att ev utveckla ett eget system. 

b. Uppdatering av regelverket. (Madleine) 
Inte fått till något datum än. 

4. Beslutspunkter  
a. Utlysning av SM 2015. (Madleine/Karin) 

Stockholm Kickboxning kan tänkas sig att arrangera. 
Beslut tog att dom ska arrangera SM, dom återkommer med datum. 

5. Informations- och diskussionspunkter. 
a. Uppföljning EM. (Magnus)  

Bordlägges. 
b. Tävlandet i Sverige. (Madleine, Bilaga 1.)  

Önskemål att få tävlingskalendern kopplad till första sidan på hemsidan. 
Förbundet ska försöka ta fram en arrangörsguide. Kolla på att ev börja med 
någon slags liga. 

c. Möte med Nordiska Rådet. (Håkan) 
Finns numera ett nordiskt råd bestående av teamleaders och ordförande. 
Magnus och Håkan var på en första träff i Köpenhamn den 20:e December. 
Samtal fördes kring aktiviteter dit vi kan skicka våra landslag till vissa tävlingar. 
I samband med detta ska vi försöka samordna månad där dom nationella 
mästerskapen äger rum, dom andra länder har sina mästerskap i april. 
Tanken är att försöka få till ett nordiskt mästerskap 2016. 

d. Bankkort till förbundet. (Linda)  
Linda skaffar ett bankkort. 

e. Förberedelser årsstämma 2014. (Håkan/Karin) 
a. Inkomna motioner. (Håkan/Karin)  

1. Motion från Olympia. (Bilaga 2) 
Alla åldersgränser finns redan idag undantaget junior där vi inte 
ser någon mening men att kalla myndiga personer för junior. 



SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 
Tävlingar finns också, dock kan det satsat mer på tävlingar för 
dom yngre. 
Ang att bara skicka landslag i en disciplin så blir inte kostnaden 
mindre än om man skulle skicka landslag i fler disciplinen, vårt 
förslag är att skicka landslag i dom discipliner som flest folk 
tävlar i. 
Light contact ska fortsätta vara en egen gren. 

2. Motion om förbundets landslag. (Bil. 3, 4) 
Styrelsen anser att det är upp till landslagskaptenerna att 
bestämma. 
Samt så har alla andra WAKO länder strukturen med 
landslagskaptener. 

b. När en tävlande tagits ut i landslaget representerar man inte längre sin 
klubb, därav sker kontakt med fightern direkt 

1. Motion om SM. (Bil. 5) 
Styrelsen ser både för och nackdelar med detta upplägg varav det 
är upp till stämman att besluta. 
Fördel: Bemöta det problem som motionen nämner. 
Nackdelar: Det blir svårare att ta ut landslag i andra discipliner. 
Kan även bli svårare att hitta arrangör av SM. 

c. Proposition om stadgeändring. (Håkan, bil. 6.) 
Vi vill ändra paragraf 3 till betalning senaste 31 januari. 

d. Verksamhetsberättelse 2014. (Håkan, bil. 7.)  
Godkännes. 

e. Förvaltningsberättelse 2014. (Linda)  
Bordlägges. 

f. Verksamhetsplan 2015. (Håkan)  
Bordlägges. 

g. Budget 2015. (Håkan)  
Bordlägges. 

6. Övriga frågor.  
Valberedningsutbildning Janna. 
Janna berättar kring saker dom tog upp på utbildningen. 

7. Nästa möte.  
15:e februari 19.00 

8. Mötets avslutande.  

Bilagor 

1. Tävlingsenkät - Google Formulär.pdf 
2. Motion till SKF årsmöte 2015_1.docx 
3. Motion till SKF årsmöte 2015_2.docx  
4. Svar på motion till SKF årsmöte 2015_2.docx 
5. Motion till SKF årsmöte 2015_3.docx 
6. Proposition om uppdatering av stadgar  
7. Verksamhetsberättelse Svenska Kickboxningsförbundet 2014 


