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Stockholm 2022-05-09 

Protokoll 11 
Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 7 maj 2022. 

Plats: KI. 12:00. Scandic Star, Sollentuna. 

Narvarande: 

Ordförande. Per Axel Sjöholm (PAX) 

Ledamot Nader Kiswani (NK) 
Ledamot Cherida Town (CT) 

Ledamot Karin Mattson (KM) 

Suppleant Linus Gustafsson (LG), ordinarie ledamot (fr.o.m. § 163) 

Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW) 

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB) 

Återstartssammordnare Jenny Häggblom (JH) 

Speciellt inbjudna: 

Valberedningen Jan Ottosson (JO) 

Anmält förhinder: 
Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK) 

Ledamot Jimmy Björketidt (JB) 

Ledamot Pelle Löfving (PL) 

Suppleant Milica Avramovic (MA 

Sportchefen Klas Sandberg (KS) 

$ 162 Mötets öppnande 

Ordförande PAX och förklarade mötet öppnat. 

$ 163 Godkännande av föredragningslista 

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under 8 176 d), e) och f). 

8 164 Val av sekreterare 

Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll. 

8 165 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

CT utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

$ 166 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.10 av den 6/4—-22 

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX och lades till handlingarna. Protokoll nr 10 skickas 

brevledes till justerare SK och därefter till kansliet. Kansliet gavs därefter i uppdrag att lägga ut 

protokollet på hemsidan. 

$ 167 VU-ärende och Per Capsulam 

Ordförande PAX informerade att ett Per Capsulam beslut har tagits. 

a) Stöd för ordförandekandidat Boris van der Vorst, Nederländerna, till EUBC och IBA. (bilaga 1) 

Ordförande PAX redogjorde att man per den 18 april tagit ett Per Capsulam beslut att SBF står OR 

bakom ordférandekandidaturen av Boris van der Vorst, Nedelanderna. = 
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§ 168 Ekonomi SBF 

a) RR per den 31/3-2022 (bilaga 8) 

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 31/3-22. Omsattningen uppgick till 3.0 MSEK efter 

tre manader. RR lades till handlingarna. 

b) BR per den 31/3-2022 (bilaga 7) 

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 31/3—22. Balansomslutningen uppgick till 11.4 

MSEK. BR lades till handlingarna. 

c) Likviditet per den 31/3-2022 

Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 11.2 MSEK. 

§ 169 Personal 

Verksamhetschefen PW informerade att inget fanns att rapportera. 

§ 170 Masterskap och landskamp genomförande år 2022. 

a) Skrivelse Stockholm-Gotlands Boxningsförbund (bilaga 2) 

Ordförande PAX redogjorde för inkommande skrivelse. Föreslår att man bordlägger frågan tills den 

nya styrelsen blivit tillsatt efter årsmötet. 

Beslut: Enhälligt. Kansliet gavs i uppdrag att tillskriva Stockholm-Gotland. 

b) Skrivelse BS Tor (bilaga 3) 
Ordförande PAX redogjorde kort om skrivelsen från BK Thor som dragit tillbaka sin ansökan om att få 

arrangera SM 2022. 

c) Ansökan om SM 
Punkten bordläggs till kommande styrelse. 

d) Ansökan om nordiska mästerskapen 2023 

Punkten bordläggs till kommande styrelse. 

8 171 Rapporter SBF 

a) Ordförande 

a) Rapport från ordförande (bilaga 10) 
Ordförande PAX avrapporterade muntligen sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

b) Verksamhetschef 

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 4) 

Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

c) Förbundskoordinator 

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 11) 

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

d) Återstartssammordnare 

a) Rapport från återstartssammordnaren (bilaga 9) ger 

Aterstartssamordnaren JH avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 
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e) Tillförordnad sportchef 

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 6) 
Ordförande PAX avrapporterade headcoachernas budget- och aktivitetsplan som därefter lades till 

handlingarna. 

b) Rapport från sportchefen (bilaga 12) 

Ordförande PAX redogjorde kort för rapporten som sen lades till handlingarna. 

e) Kommittérapporter 

- Domarkommittén 

Ingen rapport hade inkommit. 

- Läkarkommittén 
Ingen rapport hade inkommit. 

- Sportrådet 
Ingen rapport hade inkommit. 

- Diplomkommittén 

Ingen rapport hade inkommit. 

- Tävling och arrangemangskommitté 

Ingen rapport hade inkommit. 

8 172 IBA/EUBC 
Verksamhetschefen PW informerade att inga skrivelser har inkommit. 

§ 173 RF/SISU/SOK/IOC 
Verksamhetschefen PW informerade att inga skrivelser har inkommit. 

§ 174 Kampsportsdelegationen (KSD) 

Verksamhetschefen PW redogjorde fér inkommit mail fran KSD. Man, har gatt igenom SBF: s 

ansökan om regeländring av vårt regelverk, till sex dagar istället för sju dagar. KSD vill att SBF 

inkommer med en motivering varför viloperioden ska sänkas till sex dagar i stället för sju dagar. Då 

tidigare tillstånd har ni blivit villkorade att det är sju dagar som avses för viloperioden. Motivering ska 

inkomma senast den 20 maj 2022. Verksamhetschefen PW föreslog att kontakta läkarkommitténs 
ordförande Robert Ludwig för att tillsammans med kansliet tillskriva KSD. 

Beslut: Enhälligt 

$ 175 Skrivelser och rapporter 

a) Rapport SOK:s årsmöte 2022 
Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

8 176 Övriga frågor 
a) Framtagande av eget TA- system 

KM informerade kort då JB inte kunde närvarande på mötet. Ordförande PAX föreslog att punkten 

bordläggs till kommande styrelsemöte. 

b) Nykterhetskontroll (bilaga 19) 
CT redogjorde för kostnadsförslag för nykterhetskontroll av domare. Ordförande PAX föreslog att man RIN 

bordlägger frågan till kommande styrelsemöte. 
| 
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c) Information fran valet fran EUBC:s val 
Ordförande PAX avrapporterade kort, lades därefter till handlingarna. 

d) Förslag till arbetssätt för SBF distrikt 

KM redogjorde för förslaget som tagits fram av KM, KS och Majid Jelili, att förtydliga för distrikten vad 

deras roll är. Då man har identifierat att distrikten kommer att behöva jobba med distriktslag. För att 
möjliggöra det för distrikten föreslår man att varje distrikt får 22 000 kr (engångssumma) som 
öronmärks för att kunna stärka distriktet med en distriktstränare. Summan är gränsen för vad ett 

distrikt/förening får betala ut utan att bli arbetsgivare. Ordförande PAX föreslog att KM uppdaterar sin 

skrivelse och skicka den som ett äskande till återstartssammordnaren JH. För att sedan skickas ut till 
respektive distrikt (om den godkännes). 

Beslut: Enhälligt 

e) Information IBA 
Ordförande PAX informerade om Common Cause of Alliance där länder som USA, Nederländerna, 

Nya Zealand, Danmark, Sverige, Finland, Norge, Island, Schweiz, Frankrike, Malta, Canada, 

Filipinerna, Australien, Tjeckien, Irland och England ingår, och deras arbete för att IBA ska jobba 

närmare IOC för att OS ska vara kvar på programmet. 

f) Ukrainskt damlandslag till Golden Girl 

Ordförande PAX redogjorde kort efter att fått en förfrågan av Raymond Husac, Golden Girl, om SBF 

kan hjälpa till med ekonomisk stöttning av ett damlag från Ukraina att komma till Golden Girl 26-29 

maj. Ordförande PAX föreslog att SBF bistår med endast 25 000 Kr till bussresan T/R från Ystad till 

Borås. SBF friskriver sig allt ansvar för den ukrainska truppen om de eventuellt blir kvar i Sverige. 

Beslut: Enligt förslag. Gavs i uppdrag till NK att ansvara för logistiken och får kontakta Raymond 

Husac hur man ska gå vidare. 

§ 177 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte 

Punkten utgår då man tar den under det konstituerande möten 8 maj 

8 178 Mötets avslutande 

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avtackade Linus Gustafsson som avgår som 

suppleant till kommande årsmöte 8 maj. Därefter avslutade mötet. 

Vid protokollet, 

  

Patrick Wheeler, verksamhetschef 

_ilustras: € er <a 

Per Axel Sjöholm, ordförande Cherida Town, ledamot 
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