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Protokoll vid styrelsemöte för SMTF Förbundsstyrelse (FS) 

Plats:  SB&K Förbundskansli, Ölandsgatan 42, Stockholm 

Tid: Onsdagen 11 december 2013 kl 18.00 – 21.30 

 

Närvarande: Daniel Norrgård, ordf. 
 Hans Edström 
 Magdalena Kowalczyk 
 
 Pernilla Johansson, Female Comission 
 Jonas Elfving 
  
 

§ 1 Mötets öppnande     
  

Ordföranden Daniel Norrgård förklarade mötet öppnat, och hälsade adjungerade  
 gäster välkomna. 
 
§ 2 Val av protokollförare och justeringsman    
 

Mötet valde ordföranden att föra protokollet, samt utsåg Hans Edström och 
Magdalena Kowalczyk att justera dagens protokoll.  

 
§ 3 Rapporter från kommittéer och råd      
 

a) Ungdom     
Då ungdomsrådets ordförande inte var närvarande, bordlades rapporten. 
 

b) Mångfald/jämställdhet 
Hans Edström redovisade arbetet med enkäten som gått ut till klubabrna, och att 
arbetet med utfallet av den fortlöper. Den av SB&K begärda informationen om 
barnidrott har bearbetats och lämnats in. Övrig information i enkäten bearbetas 



ännu, och kommer att längre fram att presenteras i en kortare rapport till hela 
förbundet. Det antecknades att det var anmärkningsvärt lite klubbar som besvarat 
enkäten, och nästan ingen av de större klubbarna.  
 
Uttalanden; 
FS uttalade som förtydligande, att uppdraget inom mångfald / jämställdhet även 
omfattar att behandla frågor om demokratifrågor. 
 

c) Marknad 
Magdalena Kowalczyk redovisade det fortsatta arbetet med att strukturera 
arbetet med förbundets centrala policy om sponsring. Vidare informerades om att 
förbundet för närvarande inte har något gällande avtal med enskild sponsor 
centralt, och att detta nu kommer inom olika områden att upphandlas.  
 
Magdalena redovisade vidare, att ansökningsproceduren för att få skribenter till 
hemsidan nu resulterat i att en skribent rekryterats på ideell bas, nämligen Tommy 
Hansen. Fler skribenter kommer att tas in med spridning från hela landet. 
 
Magdalena redovisade även att  förbundet uppvaktats av en ny kommersiell 
kampsportsportal för nyheter och information. Magdalena kommer att fortsätta 
utreda om och i så fall hur ett sådant samarbete skall kunna fungera.  
 

d) Domarrådet 
Då domarrådets ordförande inte var närvarande, bordlades rapporten.  
 
Ordföranden noterade dock, att Domarrådet bl.a. har varit behjälplig med 
förnyelsearbetet av tillstånden hos Kampsportsdelegationen, se § 10. 
 
Ordföranden noterade, att Domarrådet har haft en domare, Fredrik Rson Johnson, 
på plats på World Combat Games i St Petersburg, med mycket gott resultat.  
 

e) Tävlingsrådet 
Då tävlingsrådet saknar ordförande, bordlades rådets rapportering.  
 
Ordföranden noterade dock, att förbundet haft tämligen god omfattning på 
tävlingsverksamheten sedan förra mötet. Av det större kan nämnas att Sverige 
representerades av Alex Harris och Johanna Rydberg vid Wold Combat Games, där 
de gjorde mycket goda insatser. Harris tog silver i finalen i sin klass.  
 
Ordföranden noterar vidare att arbetet med SM-veckan fortgår och ser välplanerat 
ut. Förbundets Fredrik Rson Johnson har fungerat som förbundets kontaktperson. 
Ett samarbete sker med Jujutsu Federationen i vissa praktiska frågor, som andra 
kampsport också är med på SM veckan. Det är nu meddelat från SVT att det även 
kommer att bli direktsändning från SM för Muaythai (och jujutsu).  
Det noteras att kvalen till SM planenligt genomförs 4-5 januari hos årets arrangör 
Djurgården Kampsport i Stockholm. 
 

f) Utbildningsrådet 
Då utbildningsrådet saknar ordförande, bordlades rådets rapportering. 
 
 
 



g) Female Commission 
Pernilla Johansson redogjorde för arbetet inom internationella Female 
Commission  för närvarande. 
 
Pernilla redogjorde också för Fryshusets projekt Frysbox, som även 
uppmärksammats internationellt, i synnerhet genom Female Commission, och att 
projektet börjar sprida sig även till andra kommuner och städer. 
 
Ordföranden tillägger, och tackar Pernilla och andra inblandande på Fryshuset, för 
deras mycket starka och resultatrika projekt, och medför de varmaste 
hälsningarna från IFMA Congress 2103 i Bangkok i September, där just detta 
projektet specifikt togs upp som ett föredöme för insatser inom vår idrott.  
Ordföranden noterade med stolthet att Sverige och detta projektet officiellt 
tackades av kongressen med en ovation av över 200 deltagare från nära 90 länder.  
Ett tack som nu förmedlades till Fryshuset via Pernilla.  
 

h) Inga ytterligare råd eller kommittéer fanns att rapportera från. 
 
§ 4 Ekonomi        
  

Ordföranden redogjorde för förbundets ekonomiska ställning t.o.m. utgången av  
 oktober, och styrelsen konstaterade att ekonomin nu är god och i balans.  
  

Ordföranden meddelade att alla råd och kommittéer skall ha lämnat in sina 
budgetförslag för 2014 och 2015 senast utgången av januari, så det i tid kan 
sammanställas i förbundets centrala budget inför förbundsstämman. 
 

§ 5 Förslag till förbundsstämman (stående punkt) 
 
Inga särskilda förslag har uppkommit som kräver proposition till förbundsstämman. 
 
Det antecknades, att det kan krävas en proposition rörande redaktionell förändring av  
stadgarna, baserat på att Svenska Budo & Kampsportsförbundets eventuella  
justeringar av de centrala stadgarna.  
 

§ 6 Fastställelse om arbetsordning för Tävlingsråd 
  
 Arbetet med organisationsföreskriften för Tävlingsrådet är nu klart. Arbetet som  
 pågått sedan styrelsemötet i april och som remitterats inom styrelsen, har  
 kompletterats med framför allt redaktionella förtydliganden.   
 

FS fastställde förslaget om organisationsföreskrift för Tävlingsrådet. 
 
§ 7 Rapport om val per capsulam  
 
 FS har mellan styrelsemötena, fattat ett beslut per capsulam, rörande förordnande av  
 ny Elitansvarig. Till ny elitansvarig har utnämnts Jörgen Kruth. 
 
 
 
 
 



§ 8 Val av ny Utbildningsansvarig 
 

FS har annonserat ut uppdraget som ny ordförande för Utbildningsrådet.  
Efter genomgång av inkommen ansökan, beslutade FS att utnämna Per Bånghäll till ny  
ordförande för Utbildningsrådet.  
 

§ 9 Val av ny Tävlingsansvarig     
 
FS har annonserat ut uppdraget som ny ordförande för Tävlingsrådet.  
Efter genomgång av inkommen ansökan, beslutade FS att utnämna Jonas Elfving till ny 
ordförande för Tävlingsrådet.  
 

§ 10 Kampsportsdelegationen 
 

Ordföranden redovisade att ansökan om förlängning av förbundets tillstånd har  
ingivits till Kampsportsdelegationen.  
 
Det noterades att endast vissa mindre anpassningar till IFMAs justerade regelverk, har  
begärts ändrade i tillstånden (rondtid i IFMA klass, samt 10 oz handskar i alla klasser). 
Därutöver avses samma regler som intill denna dag gäller.  
 
Eventuellt andra ändringar utreds fortfarande, och den dialogen kommer fortlöpande  
att ske med Kampsportsdelegationen.  

 
§ 11 Fråga om Europaliga / landskamp 
 
 Förbundet har fått förfrågan från vissa andra länder att starta upp en Europeisk liga.  

SMTFs ordförande Daniel Norrgård har ombetts internationellt, att utvärdera och 
föreslå en tävlingsmodell för ligan och dess utformning.  

 
 FS ställer sig positiv till att delta i en Europeisk liga beroende på dess utformning.  
 FS beslutade att uppdra åt Daniel Norrgård att fortsätta dialogen och åta sig att leda  
 arbetet med framtagning av ett förslag på modell för ligan.  

FS beslutade också att svara för kostnaderna kring detta, med bl.a. ett samlingsmöte  
som planeras i Nederländerna i feb-mars i saken.  

 
§ 12 VM till Sverige 2016 eller 2018?    
 
 Ordföranden redogjorde för den förfrågan som ankom på kongressen i Bangkok i  
 september, kring idéerna av ett VM i Sverige 2016 eller 2018.  
  
 FS är positiv på att det anordnas ett VM i Sverige, gärna redan 2016. 
 
 Kostnaderna för att utföra en förstudie att ligga till grund för den formella ansökan till  
 IFMA, inklusive redaktionellt och bildmaterial, beräknas kosta omkring 200 000 kr.  

SMTF har efter ansökan, fått beviljat 150 000 kronor av Svenska Budo &  
Kampsportsförbundet  att använda för kostnaderna för att kunna genomför ansökan  
för VM 2016. Stödet är återbetalningspliktigt endast vid väsentligt överskott efter 
 genomförd VM tävling.   
 
 
 



Ordföranden åtar sig att leda projektet samt finna lämpliga samarbetspartners för  
dess genomförande av ansökningsförfarandet, val av stad/ort m.m. 
 
Det är FS uttalade mål, att ansökningsförfarandet även skall leda till att genomförande  
sker av sådan VM tävling i samverkan med ett eventbolag, eller liknande, lämplig för  
uppdraget och med villkor där förbundet inte åtar sig annan ekonomisk risk än eget 
arbete inom ramen för ideella arbetsinsatser för tävlingsfunktionärer, samt med rätt 
till lämplig vinstfördelning vid överskott från sådan tävling, samt att sådan arrangör 
lämnar ekonomisk garanti för under alla omständigheter tävlingsmomentens 
genomförande.  
 
FS beslutade, att uppdra åt ordföranden Daniel Norrgård, att genomföra arbetet med  
ansökan om VM 2016, och att bekosta ansökningsförfarandet med upptill 200 000  
kronor (inkluderat stödet från SB&K på 150 000 kr).  

 
§ 13 Redovisning av nya invalda klubbar   
 
 Inrapportering av nya klubbar sker per delegationsbeslut.  
 På begäran från Fredrik Rson Johnson som av styrelsen haft uppdraget på delegation,  
 flyttas hanteringen på delegation till ordföranden på grund av tidsbrist.   
 
 Sedan senaste styrelsemötet har följande nya klubbar anslutit sig;  
 
 Eskilstuna Kick & Thaiboxnings IF 

Föreningen Swedish Athletics 
GBG MMA & BJJ IF 
Lunds MMA & Submission Wrestling klubb 
Studio Dragons Kampsportsklubb 
Östersunds Kampsportsförening 
 

  
§ 14 Redovisning av uteslutna eller avslutade klubbar   
 
 Det noterades att följande klubb hade sökt utträde eller lagt ner verksamhet;  
 Ironman Club 424 
 Siam Muay Thai Club, Mariestad 
  
§ 15 Övriga frågor   
 
 Styrelsen har mottagit ett antal klagomål, över att förbundets SM-kval hos arrangören  

4-5 januari 2014 gjorts för kommersiell. Med detta menats att entré för att se kvalen  
är väsentligen dyra än den självkostnad som borde vara sett ur det perspektiv att SM 
är en förbundsangelägenhet.  
 
FS uttalar i anledning av detta att,  
-  det är givetvis förbundets generella inställning att alla förbundsledda 

verksamheter skall kosta så lite som möjligt för våra utövare och funktionärer, 
men givetvis även för våra åskådare som är en viktig del av vår idrott och för 
framtida rekrytering.  
I den mån en arrangör för en förbundsbaserad angelägenhet finner behov av att 
säkerställa sin budget för ett sådan evenemang, bör det i första hand ske genom 
en dialog med förbundet och söka eventuella arrangörsstöd. Det bör undvikas att 



kostnader påförs utövare, funktionärer och åskådare utöver vad som kan anses 
rimligt ur självkostnadshänsyn, eftersom annat kan verka menligt för idrottens 
anseende som ideell idrott samt möjligheten till spontanrekrytering från 
förbundsbaserade evenemang.  

 
§ 16 Mötets avslutande     
 
 Ordföranden tackade deltagande för visat intresse, och meddelade att nästa  
 styrelsemöte avses avhållas under slutet av februari 2014 om inte annat påkallar  
 sådant behov.  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 
Vid protokollet 
Daniel Norrgård 
Ordförande 
 
 
 
 
Protokollet justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………………………..  …………………………………………………….. 
Hans Edström    Magdalena Kowalczyk 


