
 

 

Styrelseprotokoll  

Svensk Kickboxning 
Eskilstuna Sporthall, 2011-02-26, klockan 07.30-11.00 

Kallade 

Ledamöter: Håkan Ozan, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson, Robert 

De Zwart, Mikael Bergh, Björn Rhodin. 

Suppleanter: Sabrina Sedin-Roskvist, Stefan Jacobsson. 

Närvarande 

Håkan Ozan, Karin Edenius, Therese Gunnarsson, Janeth Augustsson, Robert De Zwart 

och Mikael Bergh 

 

Anmält frånvaro 

Björn Rhodin, Sabrina Sedin-Roskvist 

 
Agenda  

1. Mötets öppnande  

2. Formalia  

a. Val av mötesordförande Håkan valdes.  

b. Val av sekreterare Robert de Z valdes. 

c. Val av justeringsman Micke B. valdes 

3. Uppföljningspunkter  

a. Easy Scoring.  

Micke B. väntar fortfarande in svar från WAKO. 

4. Beslutspunkter  

a. Digitalt matchbokssystem.  

Svenska Thaiboxningsförbundet har skrivit en kravlista på ett system som 

kan hantera fightrecord mm. Styrelsen lämnade sina synpunkter på detta 

för vidare arbete inom SB&K. Håkan skickar våra synpunkter till SB&K. 

b. Förnyelse av matchböcker.  

SKF:s styrelsemedlemmar samt tävlingsansvarig kan numera förnya 

startböcker. En blankett skall fyllas i och mailas till karlsson@budo.se Karin 

mailar ut denna blankett till styrelsen och lägger ut den på hemsidan. 

Inbjudan /anmälan behöver uppdateras med info om förnyelse av startbok 

kommer kunna utföras (kan läkaren göra ny undersökning och finns en 

styrelsemedlem på plats). 

Karin sammanställer en lista på de som är behöriga att förnya och skickar 

till SB&K. 

Karin lägger upp info om detta på hemsidan. 

Håkan kollar om SB&K tar något betalt för detta? 

c. Förbundskapten/landslagsläget FC.  

Kim Eriksson har avsagt sig och Fredrik Ganse, från sina uppdrag som 

landslagskaptener. Styrelsen har idag ännu inte fått detta bekräftat av 

Fredrik. 

Vi får skicka ut en ny intresseansökan till dessa poster. 

Förslag att ändra landslagorganisationen till ett fullkontaktslag och ett LC-

landslag. Detta tas upp för diskussion med landslagsansvarig och 

förbundskaptener. Håkan tar upp detta med de berörda Om 

förbundskaptener och landslagsansvarig är positiva till detta förslag så 

beslutar styrelsen i förväg att utföra denna omorganisation. Det är upp till 

varje förbundskapten att föreslå assisterande coacher till styrelsen för 

godkännande.  

mailto:karlsson@budo.se


 

 

d. Byte av datum för SM. (Håkan, bil.3) 

Styrelsen beviljar ändring av datum för SM från 21/5 till 28/5. 

e. Femrondersmatcher. (Janeth)  

Janeth tar fram ett förslag för riktlinjer för godkännande av 5-ronders 

mathcer. 

a. Årsstämma 2011. (Karin)  

i. Förvaltningsberättelse 2010. Vi inväntar SB&K:s 

ii. Revisionsberättelse 2010.  Vi inväntar SB&K:s 

Verksamhetsberättelse 2010. (Håkan, bil.4)  

iii. Verksamhetsplan 2011. Förslaget antogs  

iv. Verksamhetsbudget 2011. Förslaget antogs med förändringar. 

5. Informationspunkter  

b. Landslagsbidrag 2011. (Håkan)  

i. SKF har lämnat in en ansökan om budgetbidrag och fått 65kkr som 

landslagsstöd av SB&K avsett för landskamp och utveckling för 

grenprofil och utvecklingstrappa för Svensk Kickboxning. 

ii. SKF kan få ytterligare 150kkr avsedda för riktat elitstöd till 6st 

fighters. 

c. Rikslägret 2011. (Therese)  

Preliminärt blir lägret V.33 under 3 dagar.  Therese jobbar vidare med 

planering. 

d. Medlemskap i andra förbund. (Håkan, bil.7) 

Håkan kontaktar Daniel Norrgård och informerar honom om WAKO:s 

ställningstagande i frågan. 

e. Beslut tagna sedan senaste styrelsemötet. (Håkan)  

i. KickSM 2011 till Fight Center Linköping.  

ii. KickSM 2011 flyttades till West Coast Kickboxing i Göteborg. 

f. Utvärdering EM. (Janeth, bil.8,9)  

6. Övriga frågor Bordlägges: 

a. Jonathan Broberg (Therese) 

b. Utvärdering av EM del 2, FC (Therese) 

c. Landslagsansvarig (Therese) 

d. Landskampen deltagare (Therese) 

e. Tävlingskort & Startbok (Therese) 

7. Nästa möte 2011-03-16 Skypemöte. 
8. Mötets avslutande  

 
 

Bilagor  

1. Kravspecifikation rankingprogram och digital match-startbok.doc  

2. 110222 Mailkonversation där förbundskaptenerna Kim Eriksson och Fredrik Ganse 

avgår.pdf 

3. Eisengarten - byte av datum för SM 2011.pdf 

4. SKF Verksamhetsberättelse 2010.docx 

5. Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2011.doc 

6. Budgetförslag-2011.xlsx 

7. Norrgård - Medlemskap i andra organisationer.pdf 

8. Utvärdering FCLK-K1 EM 2010.pdf  

9. Utvärdering LC EM 2010.pdf  

 

 



 

 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Mötesordförande Håkan Ozan  Mötessekreterare Robert De Zwart 

 

 

 

__________________________________ 

Justerare Mikael Bergh 

  



 

 

Kravspecifikation rankingprogram och digital match-startbok 

 

 

Kan sanktionansökan, anmälan för de som kan tävla kopplas? Kan systemet ordna matchlistor 

vid både matchning och turneringar? Ha med poängdomare, huvuddomare, ringdomare, 

läkare. 

 

Vi är ute efter ett liknande system som Finska förbundet har. Då en bild beskriver mer än 

1000 ord så kommer jag här att hänvisa till det systemet med länkar när jag beskriver vad vi 

är ute efter. 

 

Grunden är en fighterdatabas där det går att mata in data om fightern och lägga upp en 

profilsida. 

Ex. http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/257 

 

Sedan ska vi kunna mata in tävlingsresultat och de skall för aktuell fighter presenteras såsom 

visas på sidan. 

 

Sedan ska vi kunna mata in uppgifter om matcher. 

Datum, viktklass, disciplin, motståndare vinst/förlust och matchklass 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelut/index/3268  

 

Förutom namn på fighters så vill vi här kunna mata in tävlingskortnummer och det skall vara 

efter detta nummer och inte namn som boxarna sorteras.( i exemplet sorteras de efter namn). 

Sökning på både namn och kortnummer måste kunna göras. 

 

Detta resultat ska sedan komma in på fighterns profilsida så som det presenteras där 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/257 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/1709  

 

Dvs alla inmatade matcher med fightern presenteras på dennes profilsida i kronologisk 

ordning. Här vill vi dock att endast namnen presenteras i matchregistret även om sortering 

sker efter tävlingskortnummer. Är det två boxare som har en profilsida som möts, så kommer 

resultatet upp på bägges profil. 

 

Rankingpoängen som sätts när matchuppgifterna matas in räknas sedan ihop med tidigare 

poäng och uppdateras i en rankinglista 

http://www.muaythai.fi/index.php/ranking/index  

 

Listan skall kunna datumstyras så att om man ej gått match under viss tid exempelvis 6 mån 

så presenteras man ej längre på listan. Går man sedan match igen så presenteras man återigen 

som aktiv.  

 

Alla fighters som är inmatade i systemet, aktiva som inaktiva, skall finnas i en databas som 

man kan söka i efter vissa kriterier (se exemplet), 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/index  

 

exempel inaktiv fighter i databas 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/2  

 

http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/257
http://www.muaythai.fi/index.php/ottelut/index/3268
http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/257
http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/1709
http://www.muaythai.fi/index.php/ranking/index
http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/index
http://www.muaythai.fi/index.php/ottelijat/ottelija/2


 

 

Viktklassen ska gå att ändra så att om fightern byter viktklass i databasen (ändras manuellt) så 

sker det också på ranking listan (ändras automatiskt). Detta behov har inte vi (SKF) en fighter 

kan vara rankade i flera viktklasser och discipliner. 

 

Åldern på fighter i databasen skall automatiskt uppdateras för varje år, alternativ anger vi bara 

födelseår. Vi måste veta fighterns ålder 

 

I databasen skall finnas ytterligare två kommentarfält som vi kan utnyttja för fritext. 

En avsedd för att ange antal d – matcher (detta behövs så den kan ersätta matchboken) och en 

för att ange om boxaren är i karens, (kan förmodligen kopplas till tävlingskortet). 

 

Kan man få in en sida där fighters som vill tävla kan söka andra fighters. 

 

Vi vill kunna se startbokens giltighetstid. 

 

Kan vi få in graderingarna, utbildningar, behörigheter i detta system? Behörighet för att utföra 

detta?  
 

 

 


