
  

Stockholm 2022-06-30 

Protokoll 2 

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 29 juni 2022. 

Plats: Idrottens Hus, Stockholm KI. 16:00. 

Närvarande: 
Ordförande. Per-Axel Sjöholm (PAX), deltog i mötet via länk 

Ledamot Nader Kiswani (NK) 

Ledamot Cherida Town (CT) 

Vice ordf. Karin Mattsson (KM) 

Ledamot Klara Svensson (KS) 

Ledamot Jimmy Björketidt (JB) 

Suppleant Milica Avramovic (MA), ordinarie ledamot fr.o.m. $13 

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB) 

Anmält förhinder: 

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW) 

Ledamot Pelle Löfving (PL) 

Suppleant Tomas Magui (TM) 

Återstartssamordnare Jenny Häggblom (JH) 

$ 12 Mötets öppnande 

Ordförande PAX förklarade mötet öppnat. 

§ 13 Godkannande av féredragningslista 

Foredragslistan godkandes efter tilla4gg av punkter under § 17 a), § 20 b), samt § 21 a). MA intrader 

som ledamot istället för ordinarie ledamot PL som anmält förhinder. 

8 14 Val av sekreterare 

Förbundskoordinator PB utsågs att föra dagens protokoll. 

8 15 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

KM utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

8 16 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.11 av den 7/5-—22 

Protokollen avseende styrelsemöte nr 11 samt konstituerande möte avhållet den 8 maj 2022 visades 

kort. Kansliet gavs därefter i uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan. 

§ 17 VU-arende och Per Capsulam 

Ordförande PAX meddelade att ett Per Capsulam beslut har tagits. 

a) Delegering av ordförandeuppgifter 

Ordförande PAX redogjorde för det beslut som tagits att v. Ordf. KM delegerats visa uppgifter under 

Ordf. PAX bortavaro från uppdraget som ordförande. 

$ 18 Ekonomi SBF 

NK inledde med en genomgång av ekonomin för årets första fem månader och en jämförelse med 

förra året. Noterbart är de högre intäkterna för perioden i jämförelse med förra året, detta förklaras 

med återstartsstödet som inkommit under året samt vissa pandemieffekter. Förbundet har även högre 

kostnader jämfört med samma period förra året, detta beror framförallt på att förra året präglades av 

en pandemi och att vi under detta år haft möjlighet att göra mer aktiviteter för våra pengar. Detta ses 

som hälsosamt då vi har mycket pengar i form av bidrag som skall omsättas i verksamhet. = 
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a) RR per den 31/3—2022 (bilaga 1) 

NK presenterade RR per den 31/5—22. Resultatet uppgick till 2.8 MSEK fér perioden. 

b) BR per den 31/3—2022 (bilaga 5) 

NK presenterade BR per den 31/5—22. Balansomslutningen uppgick till 11.4 MSEK. 

c) Likviditet per den 31/3-2022 

Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 10.9 MSEK. 

d) Inventering per den 7/6 

PB informerade om att inventering genomförts den 7/6 2022. Varulagret uppgår till ett värde av drygt 

41.000 SEK. Avskrivningar i samband med bokslutet för 2021 har en inverkan på minskningen av 

varulagrets värde. 

§ 19 Personal 

Inga ärenden finns att rapportera under denna punkt. 

8 20 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022. 

a) Ansökan om nordiska mästerskapen 2023 

Styrelsen diskuterar kring inkomna ansökningar om att arrangera NM 2023. Då enbart Sydsvenska 

Boxningsförbundet inkommit med en ansökan om att arrangera mästerskapet så beslutar styrelsen 

att tilldela arrangemanget av NM 2023 till Sydsvenska Boxningsförbundet. Mästerskapet kommer att 

hållas i Malmö under perioden 24-26 mars 2023. 

I beslutet och diskussionen deltog inte KM, i egenskap av ordförande i Sydsvenska 
Boxningsförbundet. 

Kansliet gavs i uppdrag att tillskriva övriga nordiska förbund med plats och tidpunkt för mästerskapen 

och sedan återkomma med mer utförlig inbjudan. 

b) Landskamper 2022 

Ordförande PAX meddelade att diskussioner förs med Danska Boxningsförbundet om en landskamp 

under hösten 2022, arrangerad av danska boxningsförbundet. 

Aven Finska Boxningsférbundet ar kontaktat for återupptagande av den årliga landskampen Sverige 
mot Finland. 

§ 21 Rapporter SBF 

a) Ordförande 

a) Rapport från ordförande (bilaga 19) 

V. ordf. KM redogjorde för sitt arbete på delegation under perioden. Ordförande PAX rapporterade 

sedan från IBA-kongressen i Istanbul och det efterspel som följde på kongressen samt statusen 

på boxningen inom Europa och internationellt. 

b) Rapport EUBC 
Ordf. PAX föredrar kort om hur det står till i europeiska boxningsförbundet. 

c) Rapport CAS 

Ordf. PAX föredrar kort om efterspelet från IBA-kongressen i maj och den överklagan till CAS 

(Court of Arbitration for Sports) som följde och hur beslutet påverkar kommande internationellt 

arbete. Påverkansarbetet fortsätter för att boxningen fortfarande ska ha olympisk status efter 

Paris 2024. 

b) Verksamhetschef 

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 14) 

Verksamhetschefens rapport gällande möten och arbete förevisades styrelsen. Inga frågor fanns på ÄV 
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rapporten. 

b) Kontek lönesystem 

Förbundskoordinator PB meddelade kort om övergången till ett digitalt lönesystem som inletts och 

framtida tankar med systemet. 

c) Förbundskoordinator 

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 16) 

Förbundskoordinatorn PB rapport förevisades styrelsen. En intensiv period gällande möten, 

konferenser och inskickaden av dokument och liknande har förflutit. Styrelsen framförde speciellt sitt 

tack för arbetet som genomfördes under Diplom-SM 3-5 juni. 

b) Rapport från Städa Sveriges årsstämma 2022 (bilaga 4) 

Förbundskoordinator PB berättade kort om stiftelsen Städa Sveriges årsstämma. Noterades att 

förmedla till boxningsföreningar i landet om möjligheten att bidra till en renare miljö samtidigt som det 
finns möjlighet att tjäna lite pengar till föreningen via deltagande i stiftelsens verksamhet. 

d) Återstartssamordnare 

a) Rapport från återstartssamordnaren (bilaga 15) 

Återstartssamordnarens rapport förevisades styrelsen. Frågan ställdes om kontakt med de föreningar 

som inte inkommit med ansökningar för återstartsmedel. Styrelsen uppmanade JH att intensifiera 

arbetet med att kontakta föreningarna med mer uppsökande verksamhet och att uppvakta 

föreningarna på annat sätt än via mail. 

e) Tillförordnad sportchef 

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 17) 

Ordförande PAX avrapporterade headcoachernas budget- och aktivitetsplan. Inga frågor eller 

kommentarer fanns på planen. 

b) Rapport från sportchefen (bilaga 18) 

Ordförande PAX föredrog kort rapporten från sportchefen Klas Sandberg. Noteras ska att Niklas 

Valtonen tillträtt som head coach för Herr Ungdom/Junior. 

e) Kommittérapporter 

- Domarkommittén 

Ingen rapport har inkommit. Styrelsen vill dock framföra sitt tack till JB för sitt arbete tilsammans med 

domarkommittén. 

- Läkarkommittén 

a) Brev från R Ludwig till styrelsen (bilaga 13) 

Inkommet brev förevisades styrelsen. Ordförande PAX meddelar att brevet kommer att besvaras av 

PAX och KM tillsammans med PW. 

- Sportrådet 

KM föredrar kort kring den aktivitet som varit i sportrådet med bl.a. översyn av profil till HC och 

sportchef. Sportrådet och styrelsen arbetar aktivt för att lösa frågan om tillsättning av head coacher 

för seniorlandslagen samt tillsättning av sportchef. 

- Diplomkommittén 

Ingen rapport har inkommit. 

- Tävling och arrangemangskommitté 

Ingen rapport har inkommit. 

§ 22 IBA/EUBC 

Inga skrivelser har inkommit. En del kommunikation fran IBA har dock kommit betraffande CAS- 

arendet samt avslutande delen av McLaren-rapporten. PO 
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§ 23 RF/SISU/SOK/IOC 
Inga skrivelser har inkommit. En del arbete och information gällande Återstartsstöd 3 har dock 

inkommit och en uppdaterad plan har lämnats in till RF. Meddelas också att elitstöd via 
Återstartsstödet inte tilldelats SBF i denna omgång. Informationen delges styrelsen. 

$ 24 Kampsportsdelegationen (KSD) 

a) Begäran om komplettering gällande viloperiod (bilaga 2) 

PB redogör för den begäran om komplettering till senaste ansökan gällande uppdatering av 

regelverket som inkommit från KSD. Kompletteringen som kansliet sammanställt avser det förslag på 

förändring av viloperiod som SBF skickat in. Kompletteringen är inskickad den 19 maj och KSD 

meddelar att beslut i ärendet kommer inom tre månader från 19 maj. 

8 25 Skrivelser och rapporter 

a) Avtal Sitevision baspaket (bilaga 7-9) 

b) Avtal Consid webb (bilaga 10-11) 

c) Avtal Media Boozt webb (bilaga 12) 

Samtliga ovanstående punkter handlar om förslag till ny webblösning för SBF innan nuvarande 

webblösning via IdrottOnline (EpiServer) stängs ned vid årsskiftet. Efter diskussion där förslagens för- 

och nackdelar tas upp beslutar styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp bestående av NK, KM och JB 

samt kansliet med uppdrag att till kommande styrelsemöte i augusti ta fram ett underlag för beslut 
gällande frågan. 

d) Domarstöd 

PB redogör kort för det domarstöd som idag finns för flerdagarsturneringar nationellt och om det ska 

fortsätta finnas eller inte och hur regelverket kring det i så fall ska se ut. 

Styrelsen beslutar efter kort diskussion att domarstödet gör nytta i verksamheten och att PB, JB och 

KM till kommande styrelsemöte i augusti tar fram ett förslag på ett uppdaterat regelverk för stödet och 

vad som ska redovisas för att erhålla stödet. 

8 26 Övriga frågor 
a) Framtagande av eget TA- system 

JB rapporterar gällande arbetet med framtagandet av eget TA-system. Systemet har testkörts under 

våren och fungerar bra. Önskemål finns om att använda systemet från och med den nya säsongen 

parallellt med BES. Styrelsen uppdrar åt PAX och JB att prata med Anders Hedlund om TA-systemet 

och användande fram till och med årsskiftet. 

b) Nykterhetskontroll (bilaga 3) 

CT redogjorde för kostnadsförslag för nykterhetskontroll av domare. Svårigheter finns i att ta fram en 

kostnadskalkyl och utförandeplan. Styrelsen ger NK och CT att till nästa styrelsemöte i augusti se 

över en uppdaterad kostnadskalkyl och frågan tas därför upp på kommande möte. 

8 27 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte 

Nästkommande styrelsemöte sker i samband med styrelsehelgen den 27-28 augusti 2022. 

Förslagsvis sker mötet och styrelsehelgen på Bosön i samband med det planerade lägret och 

tränarträffen som ska hållas där 26-28 augusti. Kansliet undersöker platstillgänglighet. 

8 28 Mötets avslutande 

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 
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Vid protokollet, 

CELL 

Patrik Bengtsson, férbundskoordinator 

  

Justeras; 

Per-Axel Sjöholm, ordförande Karin Mattsson, ledamot 
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