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Stockholm 2021-10-27

Protokoll 6

Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 26 oktober 2021.

Plats: Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:
Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX)
Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK)
Ledamot Cherida Town (CT)
Ledamot Jimmy Björketidt (JB)
LedamotPelle Löfving (PL)
Ledamot Karin Mattson (KM)

SuppleantMilica Avramovic (MA) ordinarie ledamot(fr.o.m. § 74)

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW)
Férbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB)

Speciellt inbjudna:
Valberedningens ordförande Jean Altun (JA) Ej med pa métet

Tillforordnad sportchef Lennart Bernstrém (LB)

Anmält förhinder:
Ledamot Nader Kiswani (NK)
Suppleant Linus Gustafsson (LG)

8 73 Mötets öppnande

Ordförande PAX välkomnadealla och förklarade mötet öppnat.

§ 74 Godkannandeavforedragningslista

Föredragslistan godkändeseftertillägg av punkter under 8 85 c) och § 87b).

& 75 Val av sekreterare
Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll.

& 76 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll

KM utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

8 77 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.5 av den 28/9

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX ochladestill handlingarna. Kansliet gavs därefter i

uppdrag att lägga ut protokollet på hemsidan.

§ 78 VU-ärende och Per Capsulam

Ordförande PAX informeradeatt ett VU-ärende har hanterats sedan föregående styrelsemöte.

Ärendetgäller tillsättning av Lennart Bernström som tillförordnade sportchef fram tills SBF fått en ny

sportkoordinator. VU står eniga i beslutet.
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§ 79 Ekonomi SBF
a) RR per den 30/9-2021 (bilaga 21)

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 30/9-21. Omsättningen uppgicktill 3.9 MSEK

efter nio månader. RR ladestill handlingarna.

b) BR per den 30/9-2021 (bilaga 20)

Verksamhetschefen PW presenterade BRper den 30/9-21. Balansomslutningen uppgicktill 8.0

MSEK.BRladestill handlingarna.

c) Likviditet per den 30/9-2021

Verksamhetschefen PW informeradeatt likviditeten uppgicktill 7.3 MSEK.

d) Ersättning för medaljertill boxare på mästerskap (EM, VM och OS)(bilaga 5)

Verksamhetschefen PW presenterade tidigare förslag från den 28/9 på ersättning för medaljer på

mästerskap. Med ändring, där per vunnen match ströks och där U 22 och seniorkategorierna per

mästerskap slås ihop. Ordförande PAX tackadeför presentationen och föreslog att godta förslaget.

Beslut: Enligt förslag

e) RF ekonomiprogram (Visma Net). Attestrutiner

Verksamhetschefen PW informerade att RF ekonomi harinförskaffat ett nytt ekonomiprogram för

leverantörsfakturor. Attestrutinerna ser ut på följande sätt. Verksamhetschefen PW konterar,

vidarebefordrartill ordförande PAX som attesterar och vidarebefordrari sin tur tillbaka till RF ekonomi.

Förbundskoordinatorn PB träder in som reserv för verksamhetschefen PW om denneinte finns på

plats.

§ 80 Personal
a) Anställning av Sportkoordinator

Ordförande PAX informeradeatt tjänsten ska utlysas den 1 november på SBF:s och RF/SISU:s

hemsida.

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att lägga ut annonseringen.

b) Anställning av samordnare återstartsstödet

Verksamhetschefen PW informerade att annonsen gått ut den 11/10, ochtill dagens datum så har 11

ansökningar inkommit. Intervjuer kommeratt ske löpande. Ordförande PAX informerar att kansliet har

hand om rekryteringsprocessen.

§ 81 Mästerskap och landskamp genomförande år 2021

a) U/J-SM samt Senior SM

Ordförande PAX gav en lägesrapport om att allt går enligt planering. Rapporterades att Dam-VM

kommeratt gå samtidigt som SM,i Istanbul Turkiet.

b) Landskamp Sverige V Norge

Ordförande PAX informerade att landskampen kommeratt streamas, samt att ansvaret nu läggs

överpå tillförordnade sportchefen LB och verksamhetschefen PW. LB ska se över motståndettill

damerna (som entänkt förberedelse inför VM i Turkiet). LB informerar om att planera in ett för

lägerinför VM i samband med landskampen i Jönköping.
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8 82 Rapporter SBF

a) Ordförande

a) Rapport från ordförande (bilaga 31)
Ordförande PAX föredrog sin rapport och redogjorde för landskampen Sverige V Danmark. Ordförande

tackade Malmö BK och ordförande Nader Kiswani samt Sydsvenska Boxningsförbundet och ordförande

Karin Mattsson. Dessutom redogjordes för ordförandeträff arrangerad av RF samt kontakt med

Kampsportsdelegationen Rapporten ladestill handlingarna.

b) Verksamhetschef

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 30)

Verksamhetschefen PW föredrog sin rapport, Särskilt lyftes den GS-träff som hölls den 13-14 oktober

på Bosön. Rapporten lades sedantill handlingarna.

c) Förbundskoordinator

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 29)

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade varefter denna ladestill handlingarna.

b) Rapport värdegrundsarbetet(bilaga 26)

Förbundskoordinatorn PB redogjorde kort om hur det går med värdegrundsarbetet, varefter rapporten

ladestill handlingarna.

d) Headcoacher

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 24)

Verksamhetschefen PW avrapporterade, varefter denna ladestill handlingarna.

b) Rapport till styrelsen från tillförordnade sportchefen (bilaga 27)

LB avrapporterade rapporten. Varefter denna ladestill handlingarna.

c) Budget samtutfall LB (bilaga 25)

Verksamhetschefen PW avrapporterade, vartefter denna ladestill handlingarna.

e) Kommittérapporter

- Domarkommittén
a) Avrapportering avseende domarkommittén.

JB avrapporterade sammansättningen av domarkommitten

Per Engström, Mika Moisio, Cem Önal, Anne Merete Mellemsether, Mikael Höök, Stefan Nordin, Anders

Andersson, Tom Svenonius samt Jimmy Björketidt.

Respektive fokusområde

1 Utbildning: Per Engström, Anne Merete Mellemsether, Cem Önal och Tom Svenonius.

2 Uttaging nationellt: Per Engström, Stefan Nordin, Jimmie Björketidt (ej aktiva domare)

3 Uttagning internationellt: Dorian Butar

4 Code of conduct: Tillsätts efter kommande domarmöte.

5Dam:Tillsätts efter kommande domarmöte.

6 Gender: Tillsätts efter kommande domarmöte.

7 Mentor: Tillsätts efter kommande domarmöte.

JB gav förslag om att SBF: s domarkommitté (uttagningsgruppen) ska ta ut 4 st domaretill internationella |

turneringar I Sverige som tex King of the Ring och Goldengirl. Uttagningen görs tillsammans med Pam

medarrangören. SBF ska stå för kostnaderna för kost och logi, resa samt arvode. Tänkt som stimulans och Q SN -
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Beslut: Enligt förslag

- Läkarkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

- Sportrådet
Ingen rapport hade inkommit.

- Diplomkommittén
Ingen rapport hade inkommit.

§ 83 AIBA/EUBC
Verksamhetschefen redogjorde for mottagna skrivelsera), b), c), d), €), f) och g), de lades därefter till

handlingarna.

a) Invitationletter for the Ringside Doctors Course in Belgrade(bilaga 1)

b) Announcementof AIBA Athletes Committee Election (bilaga 2)

c) Letter to NFs_Fair Chance Boxing Team (bilaga 3)

d) Letter from AIBA President to Mr De Kepper 211001 (bilaga 10)

e) Scope of Haas and McLaren work(bilaga 11)

Ordförande PAX redogjorde kort för ärendet. Ordförande PAX föreslog att han tillsammans med KM

kontaktar Stefan Nordin för att höra närmare angående McLaren rapporten.

Beslut: Enligt förslag.

f) 2022 EUBC Championships Hosting Countires Announcement(bilaga 18)

Genomgång av denlista över europeiska mästerskap och värdnationer som finns för 2022 som

EUBC skickatut.

g) AIBA Extraordinary Congressnotice to NF:s FV (bilaga 23)

Ordförande PAX informerar om att kongressen kommeratt hållas digitalt den 12 december dar PAX

representerar SBF som voting delegate.

 
§ 84 RF/SISU/SOK/IOC
Verksamhetschefen redogjorde för mottagna skrivelser a), b) och c), de lades däreftertill

handlingarna.
a) SF möte 27 sep (bilaga 4)
b) Boxning utbildning fram till 30 sep (bilaga 6)

c) IP offensiv SF grupp(bilaga 7)

8 85 Kampsportsdelegationen (KSD)

Verksamhetschefen redogjorde för mottagna skrivelser a) och b), de lades däreftertill handlingarna.

a) Brev till Kampsportsdelegationen (bilaga 13)

b) Mail konversation med KSD ang AIBA nyaviktklasser(bilaga 19)

c) Tillståndsansökan till KSD Angående AIBA:s nyaviktklasser.

Verksamhetschefen PW informerade att mantillskrivit KSD angående en nytillståndsansökan om

AIBA:s nya viktklasser. Ansökan gick iväg den19/10. KSD kommeratt ta upp ärendetvid deras

styrelsemötet i november.

§ 86 Skrivelser och rapporter

a) Avrapportering kontakter med distrikten

KM avrapporterade att hon haft kontakt med distriktet Värmland-Närke. KM och

förbundskoordinatorn PB kommeratt närvara som observatörernärdistriktet ska genomföra sitt

förmöte inför årsmötet då man ska ta fram förslag på kandidater. Detta kommer även skei andra Gx

distrikt. I övrigt nämns att det inom aterstartsstédet kommeratt finnas hjälp för att stötta våra q vd

distrikt i sin återuppbyggnad när det kommertill organisation och verksamhet. Fler distrikt behöver X
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stöd i sitt arbete och att hitta folk till styrelse och till verksamheten.

b) Övergång av boxare (bilagor 14,15 och 16)
Verksamhetschefen PW redogjorde för ärendet. Styrelsen anseratt detta ska lösas på klubbnivå

mellan klubbarnas ordförande. Om dialog inte sker finns möjlighet att bjuda in klubbarna för en

dialog för att i bästa fall lösa ärendet.

Beslut: Verksamhetschefen gavs i uppdrag att tillskriva båda parter om styrelsens beslut.

c) Nominering PAX Sjöholm Samverkansgruppenför en idrottspolitisk offensiv (bilaga 9)

Ordförande PAX redogjorde kort att SBF har nominerat ordförande PAX till samverkansgruppen

för en idrottspolitisk offensiv.
d) Mail från DIF ang Bröderna Belalia (bilaga 17)

Ordförande PAX redogjorde för den skrivelse som inkommit från DjurgårdensIF, varefter denna

ladestill handlingarna.
e) Tränarlicens med reglemente (bilaga 22)

Förbundskoordinatorn PB redogjorde om att han har uppdaterat och förtydligat dokumentet för

tränarlicens med reglemente. Att dispensför tränarlicens inte ska ges längre. Detta då det

försvårar administration och undergräver utbildningsverksamheten. Förbundskoordinatorn PB

föreslår en skrivelse i reglementet där det står att dispenserellertillfälliga licenserej längre är

möjligt att söka över mästerskap. Dispensanföranden behövsinte längre, då utbildningar

genomförs regelbundet. Styrelsen står bakom förslaget.

Beslut: Enlig förslag.
f) TA systemet Bluescreen

JB redogjorde angående TA systemet från Bluescreen som manhar testat. Systemet är idag ett

icke-existerande system som kräverväldigt mycket arbete för att få funktionellt. Lyser med sin

frånvaro. Bland annatatt det inte går att lägga till saker, fast man påpekatdetta till leverantören.

Samtatt SBF inte äger det. JB gav förslag att få se över ett nytt system som vi eventuellt kan få

igång till SM. Att SBF då också ska äga systemet. Ordförande PAX föreslog att KM och JB går

igenom alla underlagen och återkommertill kommandestyrelsemöte.

Beslut: Enligt förslag.
g) NIU tillstyrkan (bilaga 28)

Ordförande PAX informerade att man skickatin entillstyrkan av NIU, Fredrika Bremergymnasiet,

Haninge. Ordförande PAX och verksamhetschefen PW kommeratt ha ett möte på plats på

Fredrika Bremergymnasiet, med studierektorn Mattias Lindahl den 23 oktober. För att diskutera

vidare angående möjligheten att starta ett RIG.

  

8 87 Övriga frågor
a) Kläder och leverantörertill SBF

Ordförande PAX presenterade en kollektion från Craft och en Webbshop. För eventuellt nya

profileringskläder. Styrelsen beställer nya kläder (T-shirts, Pikétröjor och Hoodies) av Craft som

profileringskläder.
b) Disciplinärende

Ordförande PAX redogjorde för ärendet och gav förslag att kalla till ett möte med berörda parter

tränare och ordförande för föreningen BK Masen samt från SBF ska ordförande PAX,

verksamhetschef PW och berörd headcoach närvara.

8 88 Tidpunkt för nästkommandestyrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 11 decemberkl. 10:15 på Scandic Hotell, Norrköping
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§ 89 Mötets avslutande

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet,

\ feed, Loo
Patrick Wheeler, verksamhetschef

Justeras;

LarHod

 

Per Axel Sjöholm, ordförande Karin Mattsson, ledamot
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