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Protokoll styrelsemöte Skype 2012-02-05, kl. 19:00-21:00 

Kallade 
Ledamöter: Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Linda Weinitz, Arto 
Ala-Häivälä, Magnus Segerberg 
Suppleanter: Janeth Augustsson, Kim Eriksson 
 

Anmält frånvaro  
Therese Gunnarsson 

Närvarande 
Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Linda Weinitz, Janeth Augustsson, Magnus Segerberg 
och Kim Eriksson 
 
Frånvarande 
Therese Gunnarsson och Arto Ala-Häivälä 

Agenda  

1. Mötet öppnades  
2. Formalia  

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

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

c. Val av justerare. 
Magnus  valdes. 

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

3. Uppföljningspunkter  
a. Status förberedelser förbundsstämma 2012.  (Karin) 

Karin gick igenom hur kommunikationen kring årsstämman har skett och att allt 
går enligt plan. Målsättningen kring dokumenten (se nedan) som rör 
årsstämman är att de ska vara klara vid månadsskiftet januari/februari för att 
kunna skickas ut senast den 10:e mars. 

 Dagordning – från SB&K 
 Fullmakt – från SB&K 
 Röstlängder – från SB&K 
 Förvaltningsberättelse 2011 – Kassör och ordförande 
 Revisionsberättelse 2011 – från SB&K 
 Verksamhetsberättelse 2011 – ordförande med hjälp av vice ordförande 
 Verksamhetsplan 2012 – ordförande 
 Verksamhetsbudget 2012 – ordförande och kassör 

b. Profileringskläder för styrelsen. (Björn) 
Framtagningen av profileringskläder går enligt plan och förhoppningen är att de 
ska vara klara så att den ”nya” styrelsen efter årsstämman kan få kläder då. 
Björn föreslår att logotyp för ”Ren Idrott” tas med och samtliga instämmer.  

c. Läget Utvecklingsverktyg (grenprofil, etc). (Kim) 
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Kravprofilen är i stort sett klar. Kim har efterfrågat resultat från landslagets 
fystester, dvs. mall två med olika crossfitliknande övningar, men har ännu inte 
fått dessa. Mall ett med maxtesterna har han redan fått. Vad gäller grenprofilen 
så har Kim använt mycket av boxningens grenprofil. Ett första utkast skickas ut 
under kommande vecka. Kim nämner även att det kan behövas en separat gren- 
och kravprofil för FC- och LC-disciplinerna eller att skillnaderna poängteras i en 
gemensam profil. 

4. Beslutpunkter  
a. SM-kraven, motion från Tävlingsansvarig. (Håkan, bilaga 1) 

Styrelsen beslutar med full majoritet att godta motionen kring de nya SM-kraven 
med nedanstående förändring och lyder; 
”För att delta på SM i kickboxning, oavsett disciplin, ska man ha tre matcher i 
startboken (WAKO) varav minst en av dessa matcher måste den tävlande ha gått 
under perioden juni-maj (aktuell tävlingssäsong).” 
Dispenser hanteras av tävlingsansvarige efter godkännande av denne. Dessa nya 
SM-krav gäller efter dialog med tävlingsansvarige. Håkan stämmer av och 
meddelar Karin när detta är gjort så att de nya kraven kan kommuniceras. 

b. Ringdomare, motion från Tävlingsansvarig. (Håkan, bil.2) 
Styrelsen godtar motionen och beslutar att förbundet kräver av arrangören att 
det ska finnas två ringdomare på plats på tävlingar med fler än 50 ronder. 

c. Generella kriterier för landslagsdeltagande. (Magnus, bil.3) 
Förtroendet att ta ut landslaget ligger på förbundskaptenerna och 
landslagsansvarige, styrelsen fattar enbart det formella beslutet att godkänna 
det föreslagna landslaget. Styrelsen beslutar, med full majoritet, att godta 
kriterierna för att komma på landslagstuttagningen med tillägg att man ska 
uppfylla SM-kraven. 

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

Inga beslut är tagna via mail sedan senaste styrelsemötet. 
b. Sponsring. (Arto) 

Frågan bordläggs till nästa möte då Arto är frånvarande. 
c. Ekonomirapport. (Linda, bil.4) 

Linda går igenom det ekonomiska läget. Linda har fått några justeringar som ska 
föras in men kortfattat så har förbundet gått mer eller mindre plus minus noll. 
Medlemsintäkterna har dock gått ned något. Håkan föreslår att vi höjer 
medlemsavgifterna från 71 kr till 100 kr och att . Förbundet har fått en 
förhandsvisning om att vi fått riktade stöd för sex personer á 24 000 kr samt 
68 000 kr i landslagsstöd till landslaget. Magnus efterfrågar ett FAQ för riktat 
stöd och uppdras att ta fram en sådan. FAQ:n och information om vilka som fått 
riktat stöd kommuniceras så snart förbundet fått klartecken från RF. 

d. Landslagsarbete (Magnus) 
Landskampen mellan Sverige och Danmark i mars är oklar då danskarna 
efterfrågar FC-matcher vilket vi har svårt att matcha i dagsläget men Magnus 
undersöker. Helgen efter FC-SM planeras landslagsuttagningsläger på Bosön. 
Uppföljningsläger planeras i augusti i samband med Rikslägret. Ytterligare ett 
läger blir även i början i september. Landskamp med Finland i 15:e september 
för FC-disciplinerna. Magnus undersöker möjligheter för en landskamp även för 
LC. EM är i slutet på oktober i Ankara och saknar detta år disciplinen KL. FC och 
KL går i slutet på november i Bukarest vilket kräver två resor. Björn beskriver 
ett förslag där man vill bygga upp en landslagsstab för att undvika att allt ansvar 
vad gäller träning och uppladdning inför EM/VM hamnar på fightern och 
tränaren. Staben har en fystränare som lägger upp träning med formtoppning 
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osv., en kostrådgivare som tar fram kostschema, en sjukgymnast som står för 
rehabiliteringsprogram för de som behöver. Även en stabschef som koordinerar 
staben och ansvarar för kontakter och uppföljning och rapporterar det till 
landslagsansvarig. Tanken är att rekrytera dessa ideellt och få synlighet osv. i 
utbyte. Håkan tillägger att förbundets nya mentala tränare bör finnas med i 
denna stab. Styrelsen är positiv till detta och anser att landslagsansvarig ska 
fortsätta arbeta med detta förslag.  

6. Övriga frågor  
a. Styrelsens deltagande på Kampsportsgalan 

Styrelsedeltagare får delta på Kampsportsgalan på förbundets bekostnad, dvs. 
biljettkostnaden. De styrelsemedlemmar som vill gå mailar Linda sitt intresse 
senast den 12:e februari. 

7. Nästa möte planeras till söndagen den 26:e februari kl. 19:00-21:00. 
8. Mötet avslutades. 

Bilagor  

1. Motion om SM-kraven 120120.docx 
2. Motion om ringdomare 120120.docx 
3.                                                              .docx 
4. 120128 - Verksamhetsbudget_2011.xlsx 

 

 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Karin Edenius 
 
 
 
_______________________________ 
Justerare Magnus Segerberg 
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Bilaga 1 - Motion om SM-kraven 120120.docx 
 

Motion om SM-kraven. 

Inskickad från Tävlingsansvarig Martin Eisengarten till Ordförande 120120. 

 

 

Jag läste att kraven att för delta i SM är ändrats ytterligare en gång till att det skall vara 5 matcher 

varav 3 matcher i startboken (WAKO) samt 2 matcher i likvärdig stil. 

Detta SM-krav har inte blivit offentligt ännu vilket betyder att det inte kan börja gälla förrän tidigast 

till SM 2013 och därför skulle riva upp detta beslut och be styrelsen anta mitt förslag istället. 

  

Förslaget som antogs i oktober var alltså följande: 

5 matcher varav 3 matcher i startboken (WAKO) samt 2 matcher i likvärdig stil. En av dessa matcher 

skall den tävlande ha gått under perioden juni-maj. 

  

Min kommentar: 

Detta förslag ger oss en gråzon vad som är ”likvärdig” match och kan ge tävlingsarrangören enormt 

mycket problem inför registreringen för SM i form att titta på videoklipp, gamla 

matchlistor/resultatlistor, foto mm. 

Denna form av gråzon är inte ok utan vi måste ha klara besked och regler vad som gäller inför ett 

Svenskt Mästerskap i Kickboxning. Jag förstår syftet med 2 ”likvärdiga” matcher men det skapar bara 

mer problem än den gör nytta och därför vill jag att styrelsen antar mitt förslag istället. 

   

Mitt förslag för ställa upp på Svenska Mästerskapen är följande: 

  

Full Contact (FC/LK/K1) 

5 matcher i startboken (WAKO) varav minst en av dessa matcher måste den tävlande ha gått under 

perioden juni-maj (Aktuell tävlingssäsong). 

  

Light Contact (LC/KL) 
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3 matcher i startboken (WAKO) varav minst en av dessa matcher måste den tävlande ha gått under 

perioden juni-maj (Aktuell tävlingssäsong). 

  

Att tänka på vid tävling: 

·         Startboken (WAKO) får endast användas vid tävlingar som är sanktionerade av Svenska 

Kickboxningsförbundet (SKF) eller tävlingar som du hittar på WAKO:s kalender 

·         För att få registrera matcher i startboken så måste en officiell inbjudan ha skickats ut med 

minst 2 deltagande klubbar. 

  

Jag hoppas verkligen att styrelsen antar ovanstående förslag så vi kan få stabilitet i våra SM-krav och 

hålla en rak och tydlig linje. 

  

Mvh, 

Martin Eisengarten 

Tävlingsansvarig, Svenska Kickboxningsförbundet 

  

applewebdata://8E6E370C-F8F6-4078-A2D6-DC29B14E8552/:/www.wakoweb.com/en/Events.aspx
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Bilaga 2 - Motion om ringdomare 120120.docx 
 

Motion om ringdomare. 

Inskickad från Tävlingsansvarig Martin Eisengarten till Ordförande 120120. 

 

 

 

För att säkerhetsställa våra arrangemang så skall alltid minst två ringdomare vara i tjänst vid ett 

arrangemang med över 50 ronder. En ringdomare måste alltid vara 100% fokuserad och efter ett 

visst antal ronder så är man inte lika fokuserad längre och då kommer misstagen som kan vara en 

fara för dom tävlande. Vidare så är det alltid skönt att ha någon annan ringdomare att diskutera med 

om någon situation uppkommer. Personligen dömer jag sällan mer än 4-5 matcher i stöten pga. att 

jag vill bibehålla fokus och göra ett bra jobb som ringdomare för svensk kickboxning. 

  

Ett scenario kan vara följande: 

En ringdomare blir tillfrågad om en dömning och tackar ja. På tävlingsdagen anländer ringdomaren 

och 45 matcher står på dagordningen varav 40 LC och 5 FC. Sedvanligt så börjas det med LC-

matcherna och kontaktgraden är perfekt i början men redan efter några matcher så blir 

ringdomaren slag/sparkblind och kontaktgraden höjs sakta men säkert. Även efter pausen så stiger 

snabbt kontaktgraden igen och vid dagens slut när det är dags för FC-matcherna är ringdomare så 

trött och han/hennes fokus är nere på noll och detta är vid en tidpunkt då man måste vara extra 

mycket fokuserad för att t.ex. hindra en RSC-H etc. 

  

Mvh, 

Martin Eisengarten 

Tävlingsansvarig, Svenska Kickboxningsförbundet 
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Bilaga 3 -                                       

kickboxningslandslaget.docx 
Motion om landslagskriterier. 

Inskickad från Landslagssansvarig Magnus Segerberg till Ordförande 120120. 

 

Riktlinjer för att vara med i Svenska kickboxningslandslaget 

En fighter blir aktuell för landslaget först då denna uppnått några utav följande kriterier: 

 Tävlat mycket under året, och på så sätt samlat på säg mycket rankingpoäng. 

 Tävlat internationellt, detta anses mycket meriterande. 

 Placerat sig bra på SM. 

 Haft stora framgångar i liknande art, ska man t.ex. gå K1, kan bra meriter i 
thaiboxning väga tungt. 

Uppnås några utav dessa kan förbundskaptenerna kalla fightern till landslagsläger, därefter 
görs en genomgång tillsammans med landslagsansvarig, efter det kan en trupp tas ut. 

Truppen kommer därefter att delas upp i ett A och ett B landslag. 

A-landslag: 

Får hela/stora delar av resan betald, beroende på hur förbundets ekonomi ser ut. 

För att få en plats i här så ska man anses som ett medaljhopp, samt att man under året 
tävlar regelbundet varav minst 1 tävling mot internationellt motstånd. 

B-landslag: 

Får bekosta hela sin resa själva, i denna kategori ingår t.ex. framtidslöfte som man tror kan 
komma att ta medalj på EM/VM, dom åker med för att se och lära. Kan även vara en fighter 
som tidigare varit med A-landslaget men pga tex skador inte hunnit tävla så mycket under 
året, kan då bekosta sin resa själv och på så sätt ev kunna ta medalj ändå. 

 

Vilka discipliner ska man deltaga i?  

Alla full kontaktgrenar, alla lightgrenar. Dock med en reservation i light contact, då vi genom 
åren nästan aldrig får bra resultat så ska den som skickas i denna disciplin anses ha mycket 
stor medaljchans. 

 

 

 


