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Närvarade via Skype 
Eva Wei 
Maria Löfqvist 
Linus Frost 
Björn Carlander 
Patrik Jarenius 
Jesper Christiansen 
Jenny Sellén  

1. Eva förklarade mötet öppnat. 

2. Till ordförande för mötet valdes Eva. 

3. Till sekreterare för mötet valdes Maria. 

4. Till justerare för mötesprotokollet valdes Patrik. 

5. Dagordningen för mötet fastställdes. 

6. Protokollet från föregående möte föredrogs av Maria. 

 

7. Skaderapport: SM och Swordfish 

Skaderapporterna från SM och Swordfish har kommit in. Det var flera hand- och

underarmsskador. En diskussion fördes om hur man eventuellt kan förebygga 

liknande återkommande skador, med exempelvis krav på underarmsskydd vid

tävlande i långsvärd. Skadorna har utvärderats baserat på de skador som 

kommit in och kommer att tas med i verksamhetsplanen för nästa år. Björn ska

upprätta en egen rapport som ska skickas till Svenska Budo & 

Kampsportsförbundet senast 31 januari.

 

8. Ekonomi

Jesper har påbörjat arbetet med verksamhetsrapporten inför nästa år. Ekonomin 

ser ut att vara fortsatt god.

 

9. Årsmöte 2019

Alla årsmöteshandlingar ska in innan 31 januari. Kallelsen har gått ut till 

klubbarna.Styrelsen gick igenom 2018 års verksamhetsplan. Eva har skrivit

verksamhetsberättelsen för förbundsåret 2018, vilken även gicks igenom under 

mötet.
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10. Antidopingsansvarig 

Styrelsen ska varje år utse en antidopingansvarig för förbundet. 

 

11. IFHEMA-Ansvarig 

Inga nya intresseanmälningar har kommit in. 

 

12. Arbetshelg Styrelsen 

Den 22-24 februari kommer en arbetshelg för styrelsen att äga rum i Gävle. 

Maria ska strukturera upp ett program för helgen utifrån verksamhetsplanen för 

kommande år. Jesper ser över budget för reseersättning och boende. 

Stimulansbidrag har sökts för helgen, men inte beviljats. Styrelsen kommer att 

bjuda in Maria Gidlund och Magnus Ledin för samtal.  

 

13. SM 2019 

SM 2019 kommer att äga rum i Gävle och anordnas av Gävle HEMA. 

Planeringen är i gång. SB&K har ett SM-kit som kan komma att vara användbart i 

planeringen.  

  

14. SM-veckan 2020 

Nästa år kommer SM-veckan att äga rum i Halmstad. Mail har inkommit från 

SB&K, vilka i sin tur har fått mail från SM-veckan. Maria ska fråga Föreningen 

Halmstad HEMA om det finns intresse att arrangera SM under SM-veckan 2020. 

 

15. Egenkontroll för tävlingstillstånd (Deadline 31 januari) 

Björn ansvarar för egenkontrollen av tävlingstillstånd. 

 

16. Kampsportsgalenominering + vill vi att styrelsen åker? 

Styrelsen diskuterade lämpliga kandidater för nomineringar och diskuterade 

möjligheten att skicka en styrelsemedlem till kampsportsgalan. Jesper ser över 

budget.  

 

17. SB&K-årsmöte (motioner och vem åker?) 

Linus och Patrik kommer att åka till SB&K:s årsmöte den 23 mars. 
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18. Stadgeändringar 

Eva och Linus har sett över stadgarna och kommer, efter att ha efterfrågat 

synpunkter från övriga styrelsen, att lägga en proposition om dem på årsmötet.  

 

19. Trello 

Styrelsen gick igenom Trellon, avslutade färdiga projekt och fördelade andra efter 

prioritet. Att-göra-listan gick igenom och uppdaterades. 

 

20. Datum för nästa möte bestämdes till den  23 februari 2019 och kommer äga 

rum under arbetshelgen i Gävle. 

 

21. Eva förklarade mötet avslutat 

 

 

……………………………… 

Ordförande Eva Wei 

 

 

……………………………..    …………………………….. 

Sekreterare Maria Löfqvist    Justerare Patrik Jarenius 
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