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Stockholm 2021-09-30

Protokoll 5

Protokoll fört under styrelsemöte for Svenska Boxningsférbundet den 28 september 2021.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:
Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)

Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)

Ledamot Cherida Town (CT)

Ledamot Jimmy Björketidt (JB)

Ledamot Pelle Löfving (PL)
Suppleant Milica Avramovic (MA) ordinarie ledamot(fr.o.m. 8 58)

Suppleant Linus Gustafsson (LG) ordinarie ledamot (fr.o.m. 8 58)

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)

Férbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:
Valberedningens ordförande Jean Altun (JA)

Anmält förhinder:
Ledamot Karin Mattson (KM)
Ledamot Nader Kiswani (NK)

8 57 Mötets öppnande
Ordförande PAX välkomnadealla och förklarade mötet öppnat.

$ 58 Godkännandeav föredragningslista

Föredragslistan godkändes eftertillägg av punkter under § 69 b) och § 70 b).

8 59 Val av sekreterare
Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

8 60 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

MAutsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8 61 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.4 av den 24/8

Protokollet föredrogs av ordförande PAX och ladestill handlingarna. Protokoll nr. 5 skickas brevledes

till justerare för påskrift. Ombesörjes av Verksamhetschefen PW. Kansliet gavs därefter i uppdrag att

lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 62 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande PAX informerade att inga Per Capsulam eller VU-beslut hadefattats.

§ 63 Ekonomi SBF

a) RR per den 31/8—2021 (bilaga 4)
Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 31/8-21. Omsättningen uppgicktill 1.6 MSEK
efter åtta månader. RRladestill handlingarna. sk
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b) BR per den 31/8-2021 (bilaga 5)
Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 31/8-21. Balansomslutningen uppgicktill 5.5

MSEK. BRladestill handlingarna.

c) Likviditet per den 31/8-2021
Verksamhetschefen PW informeradeatt likviditeten uppgicktill 4.6 MSEK.

d) Ersättning för medaljertill boxare på mästerskap (EM, VM och OS) (bilaga 13)

MA presenteradeett förslag på ersättning för medaljer på mästerskap. Ordförande PAX tackade för

presentationen och föreslog att bordlägga frågan till kommande styrelsemöte den 26 oktober.

Beslut: Enligt förslag

Ordförande PAXtogtillfället att visa upp ett silversmycke (halsband med ett par boxningshandskar).

Gav som förslag att införskaffa detta smyckeför ett självkostnadspris på 4 000 SEK. Smycket ska

sedan graveras och delasuttill de som deltar på ett OS.

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget.

§ 64 Personal
a) Anställning av Sportkoordinator (bilaga 12)

Ordförande PAX redogjorde för framtagen annons. Tjänsten ska utlysas den 1 nov med sista datum

den 31 december. Ordförande PAX håller i anställningsprocessen.

BESLUT: Styrelsen stod bakom förslaget.

b) Anställning av samordnare återstartsstödet (bilaga 11)

Ordförande PAX redogjorde för framtagen annons, medett tillägg att tjänsten bör utgå från kansliet,

Stockholm. Kansliet får i uppdrag att hålla i anställningsprocessen. Tjänsten ska utlysas omgående.

BESLUT: Styrelsen stod bakom förslaget.

c) Tillförordnad sportchef

Ordförande PAX informerar då han har agerat som tillförordnad sportchef, att det tagit myckettid.

Gavtill styrelsen ett förslag att Klas Sandberg och Majid Jelili tar hand om uppdraget som

tillförordnad sportchef fram till att SBF har anställt en sportkoordinator.

BESLUT: Styrelsen stod bakom förslaget.

8 65 Mästerskap och landskamp genomförande ar 2021

a) Diplom-SM
Verksamhetschefen PW redogör kort om läget.

b) U/J-SM samt Senior SM

Verksamhetschefen PW redogör kort om läget.

c) Landskamp Sverige V Danmark

a) Förlustgaranti landskamp Sverige V Danmark (bilaga 2)

Ordförande PAX informerar kort om läget inför den 9 oktober, att det är en returmatch som

kommeratt gå på restaurang 1910 (MFF arena). Medarrangören Malmö BK och Sydsvenska

boxningsförbundet har ansökt om 98 000 SEK från Öresundsregionen. Om maninte får

igenom ansökanså föreslår ordförande PAX att SBF står för en förlustgaranti på 50 000 SEK.

Förutsatt att det då går med förlust.

BESLUT: Styrelsen stod bakom förslaget.

Ordförande PAX informerade att landskampen kommeratt streamas. Gav förslag på en

streamingkostnad på 125 SEK
BESLUT: Styrelsen stod bakom förslaget. RAS
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d) Landskamp Sverige V Norge

Ordförande PAX gav en lägesrapport angående landskampen som kommeratt äga rum den 27

novemberpå Spira, Jönköping. Medarrangör är BK Ringen, som också haren proffsgala i samband
med landskampen.

8 66 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande(bilaga 14)
Ordförande PAX avrapporterade rapporten som senladestill handlingarna.

b) Rapport från Bosön testläger.

Ordförande PAX redogjorde kort då han som förbundsordförandelikaså tillförordnad sportchef att

han närvarat på Bosön den 17—19 september. Och harhaft flera möten med bl.a headcoacherna,

ass. coacherna, sportrådet och diplomkommittén. Där man gått igenom SBF:s organisation,
SBF:s planeringsdokument och elitutvecklingsplanen.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 9)

Verksamhetschefen PW avrapporterade rapporten som sedanladestill handlingarna.

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 8)

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade varefter denna ladestill handlingarna.

b) Rapport från besök hos IFK Umeå (bilaga 6)

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade varefter denna ladestill handlingarna.

c) Rapport Idrottens utbildningsplattform (bilaga 7)

Förbundskoordinatorn PB redogjorde kort angående sammanställningen av en digital

utbildningsplatform kallad IUP (Idrottens Utbildnings Plattform) och vad detta verktyg kan användas

till. Redogjordes också för den plattform som SISU Idrottsböcker idag kan erbjuda och hur de förhåller

sig till varandra. Detärviktigt att påpeka att IUP tagits fram av tre stycken idrottsförbund gemensamt

som ett sätt att sköta digitalisering och hybridisering av utbildningsverksamheten som ett alternativ till

SISU Idrottsböckervarför vissa jämförelser blir direkta motsatser. Rapporten lades sedantill
handlingarna. Varefter denna lades till handlingarna.
BESLUT: Kansliet gavs i uppdrag att fortsatt undersöka behov och efterfrågan av en

utbildningsplattform.

d) Avtal om molntjänster- Idrotten Utbildningsplattform Boxning offert (bilaga10)

Förbundskoordinatorn PB redogjorde för inkommenoffert. Varefter denna ladestill handlingarna.

d) Headcoacher

a) Budgetoch aktivitetsplan (bilaga 3)

Verksamhetschefen PW avrapporterade, varefter denna ladestill handlingarna.

b) Rapport till styrelsen från Headcoacherna(bilaga 1)

Ordförande PAX avrapporterade rapporten ochvill att man stryker (Round Robin i Tyskland 10-12

november) da det som har med klubbverksamhetatt gora. Varefter dennaladestill handlingarna. es
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e) Kommittérapporter

- Domarkommittén
a) Avrapportering avseende domarkommittén.
JB informerar att han bokatin ett mote den 3 oktober via Teams med Per Engstrém, Stefan Nordin, Anne

Merete Mellemsaeter, Mikael H66k, Mika Moisio, Tom Svenonius och Anders Anderssonfor att sammansatta

de sju fokusområden som uttagningar, ungdomar, utbildning, mentorskap, code of conduct (uppförandekod),

dameroch internationellt. Internationellt har sen tidigare givits i uppdrag till Dorian Butar att ansvara för

uttagning av Domaretill internationella tävlingar och mästerskap. Uttagningarärtill turneringar där det krävs
AIBA-domare.

- Läkarkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Sportkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén

Ingen rapport hade inkommit.

§ 67 AIBA/EUBC
Inga skrivelser hade inkommit

§ 68 RF/SISU/SOK/IOC
Inga skrivelser hade inkommit

§ 69 Skrivelser och rapporter

a) Avrapportering kontakter meddistrikten

PAX avrapporterade kort da KM inte kunde narvara, angaendehurdistrikten fungerar

b) Övergång av boxare.
Verksamhetschefen PW redogjorde för ärendet och den tvist som föreligger mellan två föreningar

och de samtal och skrivelser som inkommit från inblandade föreningar samt boxare. Kansliet

väntar fortfarande in en redogörelse från ordförande i en av föreningarna innan beslut kan tasi

ärendet. I en av skrivelsernatill SBF:s styrelse uppmanarordförandei en av föreningarna SBFatt

till kommande årsmöte framlägga en proposition gällande förändring av regelverk för övergångar.

BESLUT: Styrelsen gav Verksamhetschefen PW i uppdrag att tillskriva ordförande i den förening

som inte inkommit med handlingari ärendet. Styrelsen beslutar också att maninte tänkeratt

skriva en proposition, men att föreningarna är välkomna att skriva en motion gällande
övergångsreglementetill årsmötet 2022.

e)

8 70 Övriga frågor
a) Diplomboxares ålder under diplommästerskap

Förbundskoordinatorn PB redogjorde för det handlingar som kansliet lyckats få fram och att efter ha

pratat med Kampsportsdelegationen (KSD) för att kunna säkerställa vilken åldersindelning det är som

gäller för deltagande på Diplom-SM. Förbundskoordinatorn meddela att det för deltagande i Diplom-

SM ärkalenderår som gäller, detvill säga att deltagare som fyllt 15 år kan delta på Diplom-SM. \\

TavlingsklassenA blir darfér 06-07 och kalenderår gäller. Deltagare fårfortfarande inte ha gått riktiga
matcher i machboxning. Ree
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Regelverket från 2003 gäller fortfarande med undantag för åldersindelningen vid mästerskap därvi
gårtill kalenderår enligt det som kommunicerats under 2011.
BESLUT: Styrelsen gav kansliet i uppdrag att förtydliga och uppdatera regelverket (2021) och lämna
in det till KSD för godkännande.

d) Uppdelning av viktklasser AIBA

SK informeradeatt det finns ett tidigare beslut om att lämna in SBF:s nya regelverktill KSD.

Viktigt att få med AIBA:s nya klassindelning. Frågan lyfts om det behövs sökaett nytt tillstånd för

att införa något som kan ses som ett förbättrat säkerhetstänk för boxare dåfler viktklasser innebär
mindre bantning ex.

BESLUT: Styrelsen gav kansliet i uppdrag att tillskriva KSD gällande ändring av viktklasseri
tillståndet och hurvi ska gå tillväga.

$ 71 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 26 oktoberkl. 16:00 på SBF:s kansli, Stockholm.

$ 72 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

GALHeda
daWheeler,\verksamhetschef

Justeras;

 

Per Axel Sjöholm, ordförande Milica Avramovic, Suppleant
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