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Förtydligande från styrelsen 
Under SM och SBI mötet fick styrelsen en del frågor från verksamheten.  
 
Gymnasieskolans idrottsutbildningar. Det finns tre typer av idrottsgymnasieutbildningar, lokal 
idrottsutbildning (LIU), nationell idrottsutbildning (NIU) och riksidrottsgymnasier (RIG). Förbundet arbetar 
för att få till ett RIG. För att kunna ha ett RIG behöver vi ha en sportchef vilket är något som förbundet har 
arbetat med att rekrytera och nu är Stuart O´Conner på plats och vi kommer att fortsätta arbetet med att få 
till ett RIG.  
 
Sportchef, förbundstränare och assisterande förbundstränare. Förbundet ville göra verksamheten 
transparant och gjorde positionerna som förbundstränare och assisterande förbundstränare sökbara. I 
samband med detta sökte även förbundet en Sportchef nationellt. Tanken var att Sportchefen skulle utse 
förbundstränare och assisterande tränare. Tyvärr lyckades vi inte med rekryteringen nationellt och 
bestämde därför för att även gå ut internationellt. Internationellt var intresset stort och vi fick in sex 
stycken väldigt meriterade sökande. Förbundet valde att anställa Stuart O´Conner som nu är på plats som 
sportchef. Styrelsen ser att vi sportsligt arbetar i OS-cykler, dvs under normala förhållande blir tjänsterna 
som förbundstränare och assisterande tränare sökbara vart fjärde år. Styrelsen och ordförande har aldrig 
haft andra tankar än att arbeta i OS-cykler.  
 
Återstartssamordnaren. Som en del av återstartstödet godkändes medel för att kunna anställa en person 
under en begränsad tid vilket gjordes, och den tidsbegränsade anställning upphörde vid årsskiftet. 
Beroende av hur stöden ser ut i framtiden så får det utvärderas om en person behövs och kan anställas 
eller inte. Styrelsen kommer att presentera hur stöden för 2023 kommer att se ut inom kort.  
 
Ordförandekonferensen. Under SBI mötet diskuterades huruvida ordförandekonferensen var ett giltigt 
event att använda återstartsstödet till eftersom det kunde anses som ett återkommande event. Styrelsen 
ser inte denna form av konferens som återkommande utan hade till syfte att samla klubbarna för att kicka 
igång svensk boxning igen efter pandemin. RF har även godkänt eventet som återstart.  
En annan diskussion angående ordförandekonferensen var om själva kostnaden var skälig vilket ligger i 
klubbarnas rätt att ifrågasätta. Konferensen kostade 174 739 kr och utslaget på antalet anmälda deltagare 
uppgick kostnaden till 4 262 kr per person.   

 
Styrelsehelg och Tränarevent. Det diskuterades även om den styrelsehelg som ägde rum den 27-28 augusti 
och som bekostades med återstartsmedel var berättigad att göra så. Även den totala kostnaden för 
styrelsehelgen diskuterades om den var skälig eller inte. Kostnaden för styrelsehelgen var 43 938 kr och 12 
personer skulle delta vilket ger en kostnad om 3 661.50 kr per person för konferens samt två 
övernattningar. Då helgen var ämnad åt att diskutera återstart inom svensk boxning, dels inom styrelsen 
och på tränarkonferensen som ägde rum på Bosön, anser styrelsen att pengarna användes på ett korrekt 
sätt. Det som dock kan nämnas här är att det var ett stort bortfall av styrelsemedlemmar under helgen pga 
sjukdom och annat, vilket är oerhört beklagligt samt att vi missade deadlinen för att avboka deras 
medverkan.  
 
Inköp av kläder. Det inköp av kläder som har gjorts med återstartsstödspengar var en komplettering till 
landslaget då det fanns möjlighet till att göra detta. Inga av styrelsens eller kanslipersonalens kläder har 
bekostats av återstartsstödsmedel.   
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Nekande av återstartsstöd. Styrelsen har inte nekat någon återstartsmedel. Dock har det krävts 
kompletteringar och förtydligande av några ansökningar. Inga ansökningar har blivit nekade pga att det inte 
funnits medel.  
 
Distriktens framtida roll. Styrelsen i samarbete med Sportchef, Klas Sandberg och Majid Jelili kommer att 
ta fram ett dokument som tydliggör distriktens roll, vad som förväntas av distrikten och exempel på hur 
detta kan genomföras.  
 
Fördelning av återstartsstöd del 1 och 2 (4 200 000kr + 4 200 000kr)  

Aktivitet Beviljade medel Kommentar 

Anställd  407 995 kr Återstartsamordnare 

Idrottsföreningar 4 417 302 kr Via 10 000kr och 25 000 kr 

Distriktsförbund 1 076 770 kr Via 100 000 kr och 22 000 kr 

Kommittéer  1 160 000 kr Diplom, Damgruppen, Domare, Läkare 

Paraidrott 550 260 kr Sökta av föreningar 

Distriktskonferenser 460 694 kr Umeå, Helsingborg, Borås, Örebro, Norrköping. 

Ordförandekonferens 174 739 kr Alla ordförande inbjudna, föreningar och distrikt 

Tränarevent 192 683 kr Bosön 

Styrelsehelg 43 938 kr I samband med tränareventet på Bosön 

Övrigt 121 551 kr Bla komplettering av kläder till landslaget  

Summa 7 561 932 kr Bokförda kostnader fram till november 2022 

 
 

  


