
FÖRBUNDSSTÄMMA 2018 
AVESTA 9 MARS



DAGORDNING ÅRSMÖTET 2018  
vid ordinarie årsmöte för Svenska Armsport Förbundet 2018-03-09, Avesta. 

1.  Förbundsstämmans öppnande 

2.  Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för förbundsstämman 

3.  Fråga om stämman är behörigen utlyst 

4.  Val av ordförande vid stämman 

5.  Val av sekreterare vid stämman 

6.  Val av två justeringsmän att jämte stämmans ordförande justera protokollet,  
 samt val av två rösträknare 

7.  Fastställande av föredragningslistan 

8.  Föredragande av verksamhetsberättelse - se bilaga 1 

9.  Föredragande av förvaltningsberättelse - se bilaga 2 

10.  Revisorernas berättelse - se bilaga 3 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

12.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)  
 Inga ärenden föreslås till förbundsstämman av förbundsstyrelsen 

13.  Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till  
 förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen  
 Inga motioner har inkommit till förbundsstyrelsen. 

14.  Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår - Se bilaga 4 

15.  Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande  
 verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar 

16.  Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår 

17.  Fastställande av eventuella arvoden för förbundsstyrelsen 

18.  Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår - se bilaga 5 

19.  Val av ordförande i Förbundet - se bilaga 6 

21.  Fastställande av antalet ledamöter - se bilaga 6 

22.  Val av fyra till åtta övriga ledamöter i förbundsstyrelsen - se bilaga 6 

23.  Val av ordförande i valberedningen samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall 
 vara lika fördelat mellan könen 

22.  Val av två revisorer varav en ska utses av SB&K 

23.  Förbundsstämmans avslutande
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Styrelsens verksamhetsberättelse 2017 

Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2018 av 29 klubbar ute i landet.
Efter att Armbrytning antogs som sport av Budo&Kampsport har en flytt av klubbarnas medlemskap dit påbörjats, vilket har 
inneburit att årets medlemssiffror har fragmenterats, och under 2017 kommer enbart de registrerade i Budo&Kampsport gälla.

Styrelsen 2017
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande Andreas Johansson, Marie Widblom, Erika 
Laurentson, Kim Näsström, Jimmy Cebula. Roine Eklund, Elina Persson, Pelle Chamliden. Suppleanter har varit Malin Kleinsmith 
och Elina Persson
Styrelsen har under året sammanträtt 13 gånger, på telefon, 

Budo&kampsportsförbundet årskongress antog under 2017 som ett eget underförbund under Budo&kampsport, och armbrytningen 
är därmed permanent organiserade under Budo&kampsport och RF. Året har präglats av ett långsamt arbete med att synkronisera 
alla funktioner med Budo&kampsport för att fullt ut kunna vara en del av den större organisationen med alla fördelar det innebär. 
Till följd av detta hölls under hösten ett extra årsmöte, där nya stadgar antogs i enlighet med Budo&kampsorts stadgar.

Internationell representation
Svensk Armsport har deltagit vid EAF:s och WAF:s respektive kongresser i samband med EM och VM. Efter beredning av frågorna 
i styrelsen så har Sverige företrätts av ordförande Anders Axklo. Vid europeiska förbundets kongress i samband med VM i Budapest 
i september så valdes också Anders Axklo via ett fyllnadsval till vice president i EAF, och Sveriges förutsättningar för att aktivt 
påverka den struktur och transparens som är god sed i svenskt föreningsliv har ökat väsentligt. 

Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna. Den nya situation som upptagande i B&K innebär en 
nystart där kommittéerna får motparter i förbundet att relatera till och arbeta tillsammans med, ett arbete som behöver utvecklas. 
Sportkommitténs arbete har under året kommit att hanterads direkt under styrelsen.
Domarkomitten har under året förändrats och utgörs Aysu Yuksel, Mari Thysell, Lovisa Wahlström och Camilla Kättström
Antidopingkommitteen har utgjorts av Pelle Chamliden, Reijo Ylitalo och James Olofsson

Svenska Mästerskapen 2017
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska mästerskapen som 2017 arrangerades av Örnsköldsviks atletklubb. Med 
över 250 aktiva tävlande. SM:et fortsatte på den inslagna vägen med professionell webcasting, och med hjälp av sekretariat från 
WAF och EAFs så är det operativa genomförandet etablerat på samma höga standard som de internationella mästerskapen.

Tävlingsverksamheten
Utöver mästerskapen så har förbundets medlemsklubbar under året arrangerat flera tävlingar, som knappast kan kallas mindre.
Vi ser med glädje på hur tävlingsfloran växer och tävlingskalendrarna fylls, och att vi därmed får mer armbrytning året runt. Behovet 
av en samlad tävlingskalender är tydlig, och arbetet med informationskrav runt tävlingar balanseras mot en tillåtande attityd till nya 
initiativ. Flera tävlingsarrangörer har under året med förbundets välsignelse fortsatt med den klassindelning som kallas klass 1 och 
pro, för att skapa en mer relevant sportslig förutsättning för de brytare som har varit aktiva en tid och vill fortsätta att vara det, men 
som inte kan konkurrera i
elit. Ansvaret för indelning i de olika klasserna ligger fortsatt på den enskilda arrangören som väljer att ha klass 1.
Utöver tävlingar har det som i armbrytning kommit att kallas storträningar utvecklats, då armbrytare från många olika klubbar 
samlas mer informellt för armbrytning och träning. För många mindre klubbar hart det blivit ett alternativ till tävlingsverksamhet att 
istället stå värd för en storträning.
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Internationella framgångar
Sveriges sportsliga framgångar under de internationella mästerskapen har fortsatt i de senaste årens spår, med topp tio placeringar i 
nationsrankingen på både EM i Katowice och VM i Budapest, något som i huvudsak är ett resultat av Sveriges bredd med 
framgångar i både junior, senior och veteranklasser. Landslaget har under året förtjänstfullt letts av förbundskapten Jimmy Cebula.

Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2017

.Anders Axklo 
ordförande Svenska Armsportförbundet 2016 



Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2017 
gällande Svenska Armsportförbundet 

CHEFSRAPPORT FRÅN B&K 2017 
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REVISIONSBERÄTTELSE SVENSKA ARMSPORTÖRBUNDET 
 
 
Vid tidpunkten för detta utskick har ännu inte revisionsberättelsen inkommit till styrelsen,  
varför handlingarna kompletteras så snart dessa inkommit till styrelsen.



Verksamhetsplan  

för Svenska Armsportförbundet 2018 

Vår verksamhetsidé 

Enligt våra stadgar har vi som övergripande verksamhetside att utforma armsporten i Sverige så att; 
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll 
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska    
  förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet  
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika  samhällsgrupperingar  
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet 
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. 

Verksamhetsområden 
Vi ska i allt väsentligt vara våra klubbar behjälpliga utifrån klubbarnas behov. 
Detta genom våra olika kommittéers arbete samt styrelsens arbete samordna,  
främja och utveckla: 
- Klubbarna i Svenska Armsportförbundet 
- Tävlingsverksamheten  
- Träningsläger  
- Utbildning av ledare, domare och funktionärer med flera 
- Klubbarnas ungdomsverksamhet 
- Samarbetet med Svenska Budo- och kampsportförbundet 

Prioriterade verksamhetsområden 2017 
• Kontakt mellan föreningar och förbundsfunktionärer 
I takt med att förbundet växer, och mer ansvar faller på föreningarna, så finns det ett ökat behov av 
att kunna lita på kommunikationsvägarna mellan styrelse, kommittéer och föreningar. Det informella 
och snabba öppna informationsflödet i sociala medier är i stort mycket positivt, men behöver också 
kompletteras med kanaler där en större säkerhet finns om mottagaren har uppfattat 
kommunikationen. I detta ligger en proaktivitet från förtroendevalda, men också ett ansvar hos 
föreningarna att se till att kontaktuppgifter hålls uppdaterade så att inte information faller mellan 
stolarna på föreningsnivå. 



• Sportkommittén,  
Under de gångna åren har flera olika modeller provats för att organisera den sportsliga utvecklingen 
inom armbrytningen, med varierad framgång. Sedan hösten 2017 har frågorna hamnat direkt under 
styrelsen, och kommer under 2018 att vara ett prioriterat område direkt på styrelsens agenda, 
avseende landslagsuppdrag, träningsläger, träningsupplägg, utvecklingstrappa m.m. 

• Paraverksamheten 
Sedan 3 år finns det på internationell utveckling inom para-armbrytning med ordentlig klassificering 
och rättvisa förutsättningar utifrån olika funktionshinder. Armbrytning är en sport med i det 
närmaste unika förutsättningar för tövare med funktionshinder, och Svensk Armsport avser att under 
2018 lyfta para-armbrytningen till en prioriterad och organiserad del av svensk armbrytning 

• Antidopingsverksamheten,  
Armbrytning är internationellt en utsatt sport i dopingsammanhang, och det internationella arbetet i 
kampen mot drogerna utvecklas hela tiden. I Sverige har frågorna under det gångna året varit i 
skymundan, och kommer därför att ägnas särskild uppmärksamhet under 2018, både i ekonomisk 
prioritering och i styrelsearbetet. 

• Ekonomistyrning 
Under 2017 har Svensk Armsports ekonomi flyttat in i Budo&Kampsport, och därför har översikten 
varit bitvis fragmenterad, med konsekvensen att en överdriven försiktighet har rått rörande utgifter 
runt verksamheten. Under 2018 är avsikten att bilden i allt ska vara klar och fullständig, och ordinarie 
hantering ska bli fastställd och inkörd, så att ingen tveksamhet behöver råda när beslut behöver fattas. 

Internationellt 
Svensk Armsport har av Riksidrottsförbundet beviljats projektmedel till ett internationellt projekt 
rörande good governance, med uppdrag att arbeta med och förankra nya och demokratiskt säkra 
stadgar för det internationella förbundet. Projekttiden sträcker sig över 2 år, och kommer att finnas 
på styrelsens dagordning rörande det internationella engagemanget, även om det operativa arbetet 
kommer att bedrivas i en mindre projektgrupp. 

Arrangemang/Ansvarsområden 
I verksamhetsplanen för respektive kommitté finns en närmare beskrivning av arrangemang och 
verksamhetsområden. Förutom detta ansvarar styrelsen för 
-  Utmärkelser under 2018 
- Juridiska och disciplinära frågor 
- Marknadsföring och annonser 
- Hemsidan 
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