
 

Protokoll, nr 1 
Fört 2020-05-10, §§ 1-12 
 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet  Joakim Hedström  

Distrikt 6 Öst    Castmansväg 21  
Org. Nr. 829502-7745   575 37 Eksjö  

Bankgiro: 246-2034   070-267 92 71  

www.kampsportost.se   ordforande@kampsportost.se 

 

Plats: Skype  

Datum & tid: 2020-05-10, kl 18.00 

Närvarande: Joakim Hedström, Jesper Kedjevåg, Peder Gustafsson, Emil Gustafsson, Jonas 

Elfving 

 

§§ 

 

1 Öppnandes 

Mötes förklarades öppnat 

 

 

2 Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägget av inkommen oros anmälan street fight som övrig 

fråga. 

 

 

3 Mötes funktionärer 

Emil valdes till justerare 

Jonas valdes till protokollförare. 

 

 

4 Föregående protokoll 

Föregående protokoll är justerat och publicerat på hemsidan.  

 

 

5 Rapport från Kassören 

- Emil berättar om de senaste ekonomiska händelserna där vi fått retroaktiv ersättning fån 

RF-SISU Småland. 

- Inga bidragsansökningar har inkommit troligtvis pga Covid-19. 

- Flera föreningar har minskat sin verksamhet gäller framför verksamheter med 

närkontakt ex. grapling. 

- De som fortfarande kör är där man kan köra distansträning ute. 

 

 

 

 

http://www.kampsportost.se/
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6 Nya föreningar 

Peder ansluter till mötet. 

Styrelsen har per capsulam beslutat att Idrottsföreningen Torsås Budokan beviljas 

medlemskap i förbundet. Förbundet noterar att samma person står som kassör och 

ordförande förbundet anser detta inte är optimalt och uppmanar föreningen till att besätta 

styrelsens funktioner med olika personer. Regelverk rörande medlemskap bör även ses 

över. 

 

 

§7 Arbetshelgen 

Förslag till upplägg gicks igenom.  

Enligt turordningen borde vi vara i Blekinge pga rådande pandemi är dock en öppen 

arbetshelg olämpligt utan bör enbart vara tillägnad styrelsen. Joakim kollar upp våra 

möjligheter, preliminär plan är att genomföra arbetshelgen den 5 - 6 september. 

 

 

§8. Zonindelning av distriktet 

Emil - Kalmar - Öland län 

Jonas - Blekinge, 

Jesper - Kronobergs län 

Peder - Jönköpings län 

Joakim - Östergötland 

 

 

§9. Ansökningar om olika projekt 

Jonas föredrog skriftligen och muntligen rörande de projekt han bedriver just nu och 

undersöker möjligheten för att få hjälp med finansiering till följande två projekt: 

• Våga träna 

• Verksamhets konferens/utbildningsdag med målet av långsiktig utveckling och 

identifiering av psykiska riskfaktorer. 

 

Ansökning till skett till Swedbanks sparbanksstiftelse för ekonomisk stöttning rörande 

verksamhets konferensen. 

http://www.kampsportost.se/
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Kontakt har även tagits till RF-SISU distrikten rörande ”Våga träna”. 

 

För initiativet ”Våga träna” verkar det som att intresset svalnat sedan Jonas talat med dem 

då inte mycket har hänt sedan senast. 

 

Jonas skall under veckan söka kontakt igen och rapporterar om det till styrelsemötet. 

 

 

10 Övriga frågor  

- Oros anmälan street fight (oros anmälan) 

En förening inom förbundet har blivit utsatta för att det arrangerats olovlig verksamhet i 

lokalen utan föreningens vetskap och godkännande. Arrangören av denna verksamhet har 

dessutom bedrivet en ”MMA lik” verksamhet där de gått ut med informationen att 

verksamheten är ”sanktionerat av SB&K”. 

 

Eftersom de har tillförskansat sig en nyckel och olovligen använt lokalen rekommenderar 

vi att föreningen gör en polisanmälan av den olovliga användningen av lokalen. Att 

arrangören felaktigt informerar att verksamheten är sanktionerat av SB&K är det upp till 

SB&K att vända sig till polisen för en polisanmälan om förtal. Jesper informerar SB&K om 

händelsen. 

 

Slutligen vill styrelsen informera att bedriva ”MMA lik” verksamhet kräver tillstånd från 

MMA förbundet. 

 

§11 nästa möte 

7/6 kl 20.00 via skype 

 

§12 mötets avslutande 

 
 
___________________________   ___________________________  

Joakim Hedström   Jonas Elfving 

 

 

 

 

___________________________  

Emil Gustafsson 

http://www.kampsportost.se/

