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Stockholm 2022-01-26 

Protokoll 8 
Protokoll fört under styrelsemöte för Svenska Boxningsförbundet den 25 januari 2022. 

Plats: Idrottens Hus, Stockholm, kl 15:30 via länk och Teams. | 

Närvarande: 
Ordf. Per Axel Sjöholm (PAX) Via länk 
Vice ordf. Susanne Kärrlander (SK) 
Ledamot Nader Kiswani (NK) 

Ledamot Cherida Town (CT) 
Ledamot Jimmy Björketidt (JB) Via länk 
Ledamot Pelle Löfving (PL) Via länk 8 116 c) 
Ledamot Karin Mattson (KM) 
Verksamhetschef Patrick Wheeler (PW) 
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson (PB) 

Speciellt inbjudna: 
Valberedningen Jean Altun (JA) 

Anmält förhinder: 
Suppleant Milica Avramovic (MA) 

Suppleant Linus Gustafsson (LG) 

8 108 Mötets öppnande 

Ordförande PAX välkomnade alla och förklarade mötet öppnat. 

8 109 Godkännande av föredragningslista 

Föredragslistan godkändes efter tillägg av punkter under 8 116 c). 

§ 110 Val av sekreterare 
Verksamhetschefen PW utsågs att föra dagens protokoll. | 

§ 111 Val av justeringsperson att jamte ordférande justera dagens protokoll 

JB utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. | 

8 112 Protokollsjustering avseende styrelsemöte nr.7 av den 11/12-21 

Protokollet föredrogs kort av ordförande PAX och lades till handlingarna. Protokoll nr 7 skickas 

brevledes till ordförande PAX för påskrift och därefter till kansliet. Kansliet gavs därefter i uppdrag att 

lägga ut protokollet på hemsidan. | 

§ 113 VU-drende och Per Capsulam | 
Ordförande PAX noterade att inga Per capsulam och VU-ärende beslut tagits sedan föregående | 

styrelsemöte. | 

| 

§ 114 Ekonomi SBF 
a) RR per den 31/12-2021 (bilaga 10) 

Verksamhetschefen PW presenterade RR per den 31/12-21. Omsättningen uppgick till 5,0 MSEK 
efter tolv månader. RR lades till handlingarna. | 
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b) BR per den 31/12-2021 (bilaga 11) 

Verksamhetschefen PW presenterade BR per den 31/12—21. Balansomslutningen uppgick till 9.0 

MSEK. BR lades till handlingarna. 

c) Likviditet per den 31/12-2021 
Verksamhetschefen PW informerade att likviditeten uppgick till 8.2 MSEK. 

§ 115 Personal 
a) Anstallning av Sportkoordinator 

Ordförande PAX informerade kort om att ett antal ansökningar har inkommit varav två är särskilt 

intressanta. Ordförande PAX föreslår att den grupp som tillsatts, bestående av KM, NK och PAX, 

ansvarar för att ordna fysiska intervjuer med personerna med hjälp av kansliet. Gruppen inkommer 

med förslag på intervjudatum och kansliet kontaktar de aktuella personerna för att anordna 
intervjuerna. 
Beslut: Styrelsen gav verksamhetschefen PW i uppdrag att tillskriva de man vill kalla till intervjuer 

med intervjudatum efter att KM och NK har tittat på vilka datum som kan vara aktuella. Kansliet 

kommer att vara med vid andra intervjun med de aktuella kandidaterna. 

b) Anställning av samordnare återstartsstödet 
Verksamhetschefen PW informerar att man valt att anställa Jenny Häggblom som 

återstartssamordnare som startat sin tjänst den 13 januari. Tjänsten är fram till den 31 december. 

c) Landslagscoacher 
Ordförande PAX informerar att ett antal ansökningar inkommit och att man kommer att avvakta med 

att tillsätta coacherna tills den nya sportkoordinatorn tillträtt sin tjänst. 
Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att maila ut svar till de som sökt tjänsten, och tacka för 

intresseanmälan och att SBF får återkomma med mer information om den fortsatta processen till 
sportkoordinator tillträtt. 

d) Praktikant 
Verksamhetschefen PW informerade att man fått in en praktikant Marie Gunnarsson som studerar vid 

Bosön. Hon ska praktisera i sex veckor och startade den 17 januari och kommer att hjälpa till med 

frågor som berör barn och ungdom samt unga ledare. 

8 116 Mästerskap och landskamp genomförande år 2022 

a) Ungdom/junior SM utlysning 
Ordförande PAX redogjorde för punkterna a) och b) och gav som förslag att man samkör båda 

mästerskapen U/J och senior SM. Då det tidigare visat sig att det varit få deltagare. SM ska avhållas 

helgen den 9-11 december 2022 (3 dagar). 

Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget att samköra mästerskapen samt att SM hålls under tre dagar 

2022. 
Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att gå ut och utlysa mästerskapen via hemsidan och mail till alla 

föreningar. 

b) Senior SM utlysning 
Frågan få ses som behandlad, se punkten a) ovan. 

c) Diplom SM 
Verksamhetschefen PW redogjorde då Punch Out BC vill skjuta fram diplom SM på grund av rådande 

pandemi. Arrangören kom in med förslag på tre datum. 
Beslut: Styrelsen enades om att flytta Diplom-SM till den 24—25 september. Gav därefter kansliet i 

uppdrag att meddela Punch Out BC detta samt se till att informationen kommuniceras till rörelsen 

  

snarast. 
AV I 

\ 
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8 117 Årsmötet 2022 
a) Kungörelse till årsmötet 

Ordförande PAX lämnade över ordet till verksamhetschefen PW som föreslog att årsmötet hålls första 

helgen i maj, datumen är då 7—8 maj. 
Beslut: Styrelsen stod bakom förslaget. Gav kansliet i uppdrag att kalla via hemsidan och mail till alla 

föreningarna. 

a) Guldmedalj 

Ordförande PAX redogjorde kort om SBF:s guldmedalj och hur den får tilldelas. (Ordförande bad 

styrelsen att tänka kandidater till SBF:s Guldmedalj att delas ut vid årsmötet 2022) Ordförande PAX 

påminde dessutom om att be föreningar och SDF att inkomma med nomineringar till SBF:s övriga 

förtjänsttecken inför årsmötet. 
Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att påminna föreningarna om att inkomma med nomineringar samt 

beställa hem förtjänsttecken inför årsmötet. 

§ 118 Rapporter SBF 

a) Ordförande 

a) Rapport fran ordförande (bilaga 12) 
Ordförande PAX avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. Ordförande lyfte 

särskilt fram den träff för idrottspolitisk påverkan som han deltagit på i RF:s regi samt den dialog 

som initierats med vissa nationsförbund gällande boxningen internationellt. 

b) Verksamhetschef 

a) Rapport från Verksamhetschefen (bilaga 7) 
Verksamhetschefen PW avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

c) Förbundskoordinator 

a) Rapport från Förbundskoordinatorn (bilaga 6) 

Förbundskoordinatorn PB avrapporterade sin rapport som därefter lades till handlingarna. 

d) Headcoacherna 

a) Budget och aktivitetsplan (bilaga 8) 

Verksamhetschefen PW avrapporterade headcoachernas budget och aktivitetsplan som därefter 

lades till handlingarna. Headcoacherna har fått i uppdrag att till nästa styrelsemöte uppdatera planen 

för 2022. 

b) Rapport till styrelsen från headcoacherna (bilaga 9) 

Verksamhetschefen avrapporterade headcoachernas rapport som därefter lades till handlingarna. 

e) Kommittérapporter 

- Domarkommittén 
a) Avrapportering avseende domarkommittén. 

JB redogjorde att man haft ett möte sen förra styrelsemötet och att man kommer att ha ett nytt möte 

den 30 januari. JB ska efter det mötet inkomma med en rapport gällande domarkommittén. 

- Läkarkommittén 

Ingen rapport hade inkommit. 

- Sportrådet Q 

Ingen rapport hade inkommit. 

Qw 
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- Diplomkommittén 
a) Budget diplomkommitté SBF (bilaga 2) 

Ordförande PAX redogjorde för diplomkommitténs goda arbete, genom att bland annat stärka 

distrikten med sitt arbete med diplomboxning. Ordförande PAX informerade att Diplomkommittén 

inkommit med ett äskande om 110 000 SEK för fortsatt arbete under 2022. 

Beslut: Styrelsen beviljade äskat belopp på 110 000 SEK för verksamhetsåret 2022. 

§ 119 IBA/EUBC 
Ordförande PAX redogjorde för de Teamsméten som hallits med andra nationsforbund och 

skrivelserna a) och b) som skickats till och mottagits från IBA, som därefter lades till handlingarna. 

a) Letter from Boris van der Vorst NFs Meeting Request 1-7-2022 (bilaga 1) 

b) Letter from IBA President re reform progress (bilaga 3) 

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

§ 121 Kampsportsdelegationen (KSD) 

a) Beslut om bifall med villkor (19502211) (0) TMP (bilaga 4) 

Verksamhetschefen PW informerade att beslutet angående IBA:s nya viktklasser har godkänts den 

12 januari. 

b) 7-dagarsregeln 
Verksamhetschefen PW redogjorde kort om 7 dagarsregeln som finns med i SBF:s regler och 

tävlingsbestämmelser för svensk amatörboxning 2020. I kommande ansökan till KSD så ska SBF 

ansöka om att söka för en viloperiod på sex (6) dagar istället, för att möjliggöra mer frekvent tävlande 

nationellt. 

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att söka för sex (6) dagar, istället för 7 dagar som det står idag och 

skicka in ansökan till kampsportsdelegationen. 

c) Förtydligande av diplomregler 15 år 

Ordförande PAX redogjorde om att förtydliga diplomregelverket med att kalenderår ska gälla för 

deltagande i Diplom-SM i A-klassen man när man fyllt 15 år får boxa året ut. JB inkom därefter med 

ytterligare ett förslag till ändring i regelverket gällande formuleringen ”Boxare får ej ha gått riktiga 

matcher/ungdomsmatcher” och ett eventuellt borttagande av denna formulering i regelverket (i 

förhållande till att kunna boxa längre). JB ombads att inkomma med förslag på en text och 

tillsammans med kansliet sätta samman ett förslag på ändring i regelverket. 

Beslut: Kansliet gavs i uppdrag att uppdatera och förtydliga diplomregelverket, sid 2 Tävlingsklasser i 

diplom boxning Klass A och skicka in ansökan till kampsportsdelegationen. 

8 122 Skrivelser och rapporter 

a) RF hyresavtal 

Verksamhetschefen PW informerade angående RF:s nya hyresavtal som är gällande från 01-01- 

2022/ 31-12-2025. 

b) Rapport IBA women committee EUBC women commission (bilaga 5) 

SK redogjorde kort för rapporterna som sedan lades till handlingarna. 

c) Rapport avseende alkotest 

CT i samarbete med PL redogjorde att man haft ett möte och att man varit i kontakt med andra 

kampsportsförbund, men vill bordlägga frågan då man inväntar svar från andra förbund och vissa 

andra frågor behöver redas ut. g 

§ 123 Ovriga fragor Ow 

a) Framtagande av eget TA- system KY 
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JB redogjorde att han haft ett möte med Mikael Broman under SM, för att se hur man kan utveckla ett 

system. Man har tagit fram en kravspecifikation. Ordförande PAX nämnde att då man kommit in med 

en kostnad på ca 30 000 SEK, vill han att man kommer in med en budgetplan. 

§ 124 Tidpunkt för nästkommande styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte ska ske tisdag den 1 mars kl. 16:00 på SBF:s kansli, Stockholm 

$& 125 Mötets avslutande 

Ordförande PAX tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet. 

Vid protokollet, 

02 HALM 
Patrick Wheeler, verksamhetschef 

Justeras; 

a 
7 

  

Per Axel Sjöholm, ordförande Jimfie Björketidt, ledamot 
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