
SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET 
 
 

Protokoll styrelsemöte Skype 2012-02-26, kl. 19:00-21:00 

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

Ej anmält frånvaro  
Kim Eriksson 

Närvarande 
Håkan Ozan, Björn Rhodin, Karin Edenius, Linda Weinitz och Magnus Segerberg  
 

Agenda  

1. Mötet öppnades.  
2. Formalia  

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

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

c. Val av justerare.  
Björn valdes till justerare. 

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

3. Uppföljningspunkter  
a. Uppdatering Rikslägret 2012. (Björn) 

Huvudstjärnan för Rikslägret 2012 är klar och avtal är skrivet. Denne 
presenteras i samband med årsstämman och detta marknadsförs bland annat 
genom SB&K. Per, vår teknikansvarige,  arbetar med en undersida för Rikslägret 
som mest troligt kommer att ligga under förbundets hemsidedomän. Björn 
flaggar för att det nog kommer att behövas mer resurser som då tas från 
styrelsen i första hand. Vi måste sätta ett pris i samband med lanseringen av 
hemsidan och då måste de externa instruktörerna osv. spikas så vi vet vad 
slutkostnaden blir. Datumet för lägret är satt till den 22-26 augusti på Bosön. 

4. Beslutspunkter  
a. Godkännande av material till förbundsstämman. 

a. Verksamhetsberättelse 2011. (Björn, bilaga 1) 
Verksamhetsberättelsen ska kompletteras med information om vilka 
som fick riktat stöd samt organisationsberättelse som anknyter till 
verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen för 2011, dvs. vad sa vi att 
vi skulle göra och vad har vi gjort. Björn beskriver även hur tävlandet har 
sett ut under året och nämner bland annat god domarkompetens med få 
RSC-H och att LC och K1 har ökat. Även landslagets rekordresultat 
beskrivs, att det mediala intresset var högt och att förbundet lyckades 
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live-streama matcherna. Utbildningsdelen beskrivs och att steg två ännu 
inte kunnat genomföras då kravprofil mm. inte är klar ännu. När detta 
dokument är klart, inom en vecka, godkännes det via mail utskickat av 
Håkan och läggs sedan upp på hemsida och skickas ut. 

b. Förvaltningsberättelse 2011. (Linda, bil. 2, 3) 
Balansräkning och resultaträkning är klara och ska skrivas ihop till en 
löpande text kring vad som hände ekonomiskt under året. Linda skriver 
ihop detta och kopplar denna till verksamhetsberättelsen och mailar 
sedan ut den via Håkan inom en vecka och sedan behandlas denna bilaga 
på samma sätt som i a. 

c. Verksamhetsplan 2012. (Håkan, bil. 4) 
Håkan gick igenom verksamhetsplanen vad gäller utbildning, 
kommunikation, tävlingar, gradering, landslag, riksläger, styrelsearbete 
och administration samt tidsplan. Björn önskar att vi konkretiserar hur 
vi ska arbeta mer med sponsorer. Denna bilaga behandlas sedan på 
samma sätt som bilagorna i a. och b. 

d. Verksamhetsbudget 2012. (Håkan, bil. 5) 
Håkan gick igenom verksamhetsbudgeten och en del uppdateringar 
gjordes gemensamt under mötet. Styrelsen godkänner 
verksamhetsbudgeten med dessa uppdateringar. 

e. Proposition om höjning av medlemsavgiften. (Håkan, bil. 6) 
Styrelsen beslutar att godkänna propositionen med en höjning till 79 kr. 
Det vill säga att denna tas upp som punkt 15 på förbundsstämman. 

f. Proposition om stadgeändring. (Håkan, bil. 7) 
Styrelsen beslutar att vi på årsstämman föreslår att minska 
styrelsedeltagarantalet.  

b. Uppdatering av tjänstebeskrivningarna. (Björn) 
Det är önskvärt att ha organisationsschema på hemsidan där man kan klicka 
vidare för att läsa mer om varje ansvarspost/tjänstebeskrivning. Björn mailar till 
alla som har en ansvarsroll/tjänst så att de får beskriva deras roll så att denna 
information sedan ligger till grund för organisationsschemat.  

c. Förfrågan från Fenix Budo & Kampsportsklubb. (Håkan, bil. 8) 
Styrelsen kan inte godkänna inkommen förfrågan då de inbetalda avgifterna 
gäller för 2011. 

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

a. SKF beslutade att följa Tävlingsansvarigs förslag att 
tävlingskriterierna för SM ska delas mellan LC- och FC-grenarna. 
Detta är beslutat via mail och upplagt på hemsidan.  

b. Sponsring. (Björn) 
Björn efterfrågar riktlinjer för hur vi hanterar då styrelsemedlemmar har egna 
sponsringsförslag för att undvika jävsituationer. Håkan menar på att vi bör ha 
riktlinjer i form av att man reserverar sin röst om en sådan situation 
uppkommer då det ofta är kutym. Arto har meddelat att han ska höra sig för med 
aktörer som exempelvis Adidas och att hans eget märke Top Pro är ett alternativ 
om ingen annan aktör nappar. Magnus flaggar för att det är viktigt att vi hittar en 
sponsor för landslagskläder då vi inte har kvar de gamla. Vi behöver en PR-
ansvarig som kan jaga sponsorer och vi undersöker möjligheterna att skapa en 
tjänst där man kan ha provision för den som jagar sponsorer som motivator. 
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6. Övriga frågor 
a. Gradering (Björn) 

Björn har varit i kontakt med bland annat Robert de Zwart och Mikael Bergh och 
det finns ingen dokumentation kring mästargradering. Det kommer att 
genomföras en mästargradering i Jönköping i vår. Man ska även i samarbete ta 
fram ett ramverk för hur mästargraderingar ska gå till i framtiden. 

b. SM (Håkan) 
FC-SM kommer, som det är tänkt i dagsläget, att hållas på nattklubben 
Trädgården på Söder i Stockholm med beräknad publik på 1 000 personer med 
eventuellt uppträdande av Adam Tensta. Kvalen tänker man eventuellt 
genomföra redan på fredagen. Arrangören vill tillåta benfångst i utvalda super 
fights, dvs. ej ordinarie matcher. Styrelsen beslutar att man får tillåta benfångst 
för dessa super fights.  

c. Dropbox 
Håkan behöver privata mailadresser från de som är med i styrelsen eller har en 
ansvarspost. Håkan ser över mappstrukturen. 

d. Tävlingskalendern 
Nu finns både nationella och internationella tävlingar i samma tävlingskalender. 
Björn stämmer av med Per angående att ha en plug-in för att ha tävlingar 
liggandes mer synligt på hemsidan, så att de inte försvinner i nyhetsfeeden. 

7. Nästa möte planeras till förbundsstämman den 24:e mars i Stockholm. 
8. Mötet avslutades kl. 21:20. 

 

Bilagor  

1.                                                       2011.docx 
2.                              2011.pdf 
3.                            2011.pdf 
4.                                                     2012.doc 
5.                                                       2012.xlsx 
6.                                                 2012 
7.                                                            :s styrelse 
8.                                                      

Bilaga 1-5 är arbetsdokumet och är ej bifogade med detta protokoll. 

 

 

 

 

___________________________________   ____________________________________ 
Mötesordförande Håkan Ozan   Mötessekreterare Karin Edenius 
 
 
 
_______________________________ 
Justerare Björn Rhodin 
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Bilaga 6 -                                               2012 
 

Proposition om höjning av medlemsavgiften för 2012.  

Från ordförande Håkan Ozan, 120219 

 

SKF har under flera år haft en begränsad ekonomi vilket har lett till begränsningar i förbundets 

möjligheter att utveckla sporten och likaså begränsningar i de resurser som behövs för att skicka ett 

kvalificerat landslag till VM/EM. En mindre ökning av medlemsavgiften skulle ge förbundet större 

förutsättningar för att genomföra kvalificerad förbundsutveckling samt ge bättre stöd för landslaget. 

Medlemsavgiften har dessutom i många år legat på miniminivån och har inte följt 

konjunkturkurvorna, vilket i praktiken medför att den egentligen nyttobudgeten har minskat varje 

år. Därför kan det anses högst skäligt att göra en mindre ökning av medlemsavgiften från 2012.  

 

Förslaget är att SKF:s styrelse lämnar en proposition till Förbundsstämman 2012 att öka 

medlemsavgifterna med 29 kr från nuvarande 71 kr till 100 kr per person och år. Av detta går 21 kr 

till RF för försäkring och övriga 79 kr till SKF.  

 

Håkan Ozan 

120219 
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Bilaga 7 -                                                         :s 

styrelse 
 

Proposition om stadgeändring för antalet ledamöter i SKF:s styrelse 

Från ordförande Håkan Ozan, 120219 

 

Enligt SKF:s stadgar 4 kap 3 § så skall förbundsstyrelsen sammansättning bestå av 

förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör, förbundssekreterare, 3 övriga 

ledamöter samt 2 suppleanter. Det är sällan lätt att rekrytera kvalificerade styrelseledamöter och 

med ett så stort antal som 9 (ordinarie plus suppleanter) så blir uppgiften än svårare.  

 

Tidigare så har SKF:s styrelse varit kombinerat strategisk och operativ, vilket har inneburit att det har 

funnits ett större behov av en stor styrelse, eftersom det även var dessa som genomförde allt 

operativt arbete. Sedan förbundets nya strategi antogs 2010 så har en organisatorisk uppdelning 

gjorts där styrelsen i första hand har en strategisk roll, medan det finns en operativ organisation som 

sköter det konkreta arbetet. I och med detta så finns det heller inte lika stort behov av en så 

omfattande styrelse, ett problem som även valberedningen har påpekat.  

 

För att genomföra en stadgeändring i SKF:s stadgar så behövs 2/3 majoritet vid förbundsstämma. 

Detta beslut måste sedan godkännas av SB&K.  

 

Förslaget är att lämna en proposition till förbundsstämman 2012 att minska styrelsens 

sammansättning till förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör, 

förbundssekreterare, 1 övrig ledamot samt 2 suppleanter, dvs. en minskning med två ledamöter. 

Detta gör att det totala antalet ledamöter minskar från 7 plus 2 suppleanter till 5 plus 2 suppleanter.  

 

Håkan Ozan 

120219 
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Bilaga 8 -                                                  
 

Förfrågan från Fenix Budo och Kampsportsförening 

Sänt av Mike Wall till SKF 120210 

 

Jag skriver till er i ett ytterst angeläget ärende. Som de flesta av er säkert vet så bestämde sig Kim 

Möller att starta   en egen klubb i slutet av förra året nämligen Garuda Muay Thai Helisngborg. Detta 

gjorde att vi på Fenix Kampsport hastigt   men mindre lustigt bara några dagar innan vårens kurser 

skulle starta stod utan instruktörer både i kickboxning och MT. 

Vi valde då att lägga vår kickboxing/ muay thai på is i väntan på att nya instruktörer och ledare 

kunde anskaffas. Att bara köra på hade varit   både oseriöst och oansvarigt. Vårt problem var dock 

att vi redan betalt in avgifterna för 2012 och vår kommande kickboxing/muay thai verksamhet. 

Eftersom vi inte fick något besked alls om detta före den 29/12 och beslutet att ej fortsätta att köra 

tillsammans med oss på Fenix innan den   5/1 2012 hade vi redan erlagt medlemsavgifterna till SBKF 

alla stilar/förbund. 

Vi hade bland annat betalt in för 45 medlemmar i muay thaiförbundet och 37 till 

kickboxningsförbundet. 

Eftersom vi inte har någon verksamhet med kickboxning/muay thai skulle vi uppskatta om vi kunde 

få en retur på dessa avgifter. 

Jag har kontaktat kansliet på Svenska Budo & Kampsportsförbundet men de vill att vi skall lösa det 

internt så långt det bara går. 

Jag vill därför vädja till er att ni kan återföra dessa avgifter 37 x 71:- till vårt BG 417-0528 FENIX så 

snart ni kan. Då kan vi använda   dessa medel till verksamheten och de medlemmar som tränar hos 

oss. 

  

Med hopp om ett positivt bemötande av er i detta ärende. 

  

Mike Wall 

Fenix Budo & Kampsportsförening 

  


