
Minnesanteckningar fört vid medlemsmöte i Svensk 
Armsport  
Datum:  1 juni 2021 kl 19.00 via videokonferens 
Deltagande:   Anders Axklo, Andreas Johansson, Inger Stenlund, Anders Karlsson, Elina Persson  
Suppleanter: Roger Eriksson. 
Frånvarande:  Roine Eklund, Marie Vidblom, Carl Lindblom. 
Övriga deltagare:   

§1 Anders Axklo öppnade mötet och hälsade alla välkomna till kvällens styrelsemöte. 
 Temat för dagens möte är kort och gott ”Hur startar vi om armbrytningen i Sverige” och ses som  
 ett diskussionsmöte. 

§2 Val av ordförande för mötet 
 Anders Axklo valdes av mötet till dagens ordförande. 
  
§3 Val av mötessekreterare samt justerare av dagens protokoll 
 Andreas Johansson valdes till mötets sekreterare. Inger Stenlund och Stefan Karlström valdes att  
 justera protokollet. 

§4 Information om IFA’s hantering av dopingavstängda polska atleter 
 Anders Axklo föredrog för dagens föreningsmöte om den tidslinje som varit sedan dess att aktuellt  
 mästerskap varit. Ärendet har också hanterats av styrelsen i Svenska Armsportförbundet som valt  
 att genom en skrivelse till IFA skarp kritisera förfarandet och den utdragna handläggningen av   
 ärendet. James olofsson tycker att vi får som förbund ta lärdom av detta inför framtiden och bättra  
 oss. Det är den rätta vägen att hantera dessa ärenden. Stefan Karlsson menar också att det är viktigt  
 att man respekterar den rättsliga processen som finns i dessa sammanhang. 
  
§5 Aktuellt läge med anledning av pågående pandemi. 
 Nya föreskrifter om tävling och träning 
 Inger Stenlund berättar kring de riktlinjer som Svenska Armsporförbundet arbetat fram. 
 Reijo Ylitalo ställde frågan om huruvida rekommendationerna berör utomhusträning och  
 Inger Stenlund svarade att sunt förnuft bör råda och hänvisar till bland andra krisinformation.se   
 Folkhälsomyndigheten, RF och Budo- och kampssportförbundet. 
 Magnus Lundgren frågade kring det faktum att de som förening tränare på ett gym i dagsläget och  
 om det finns rekommendationer därigenom. Anders Axklo, Andreas Johansson och Inger Stenlund  
 förtydligade alla att det är den lokala föreningen som bär ansvaret. Föreningen som måste i sin tur se 
 till att all träning sker på ett smittsäkert sätt. 

 SM veckan i Piteå i mars 2022 
 Anders Axklo informerade kort kring kommande SM i Piteå 2022 mellan den 22-29 mars.. Det är  
 också det fasta arrangemang som vi har att inrikta oss på. Under åren 2020 och 2021 har vi inte  
 genomfört ett svenskt mästerskap. Anders Axklo lyfter frågan om hur föreningarna vill att vi ska  
 arbeta vidare med eventuella möjligheter att genomföra ett Svensk Mästerskap under 2021. 
 Reijo Ylitalo menar att vi i första hand bör fokusera på att få igång träningarna i landet. 
 Ann Johansson tycker inte att vi under 2021 ska satsa på att genomföra ett SM. Magnus Lundgren  
 och Daniel Augustsson instämmer också med föregående talare men menar samtidigt att det istället  
 bör fokuseras på att kunna böra träna tillsammans mellan föreningarna. 
  
 Armsvenskan 2021 
 Frågan ställdes också om hur föreningarna ser på att starta om den under år 2020 initierade   
 den så kallade armsvenskan. Reijo Ylitalo tror att det kan vara ett bra sätt att komma in i   
 tävlingsform innan SM i mars 2022 förutsatt att vi på riktigt kommit igång med träningarna under  
 sommaren och början av hösten. Även Magnus Lundgren tror att det kan vara en bra satsning   
 under hösten för att starta upp själva tävlandet.  

 Finns det ett intresse bland föreningarna för en fysiskt träff  mellan föreningarna under  
 sensommaren eller början på hösten förutsatt att smittoläget tillåter detta. 
 Anders Axklo informerade föreningarna om styrelsens planer på att genomföra en fysisk träff    
 mellan föreningar. Daniel Augustsson och James Olofsson menade båda att det borde vara ett bra  
 alternativ för att starta upp armbrytningen i Sverige igen. Magnus Lundgren och Reijo Ylitalo tycker 
 att det är ett bra initiativ och menar att det är jätteviktigt att vi genom detta kan faktiskt få start på  
 armbrytningen igen. Styrelsen tar till sig åsikterna i det fortsatta styrelsearbetet. 

§6 Långsiktig planering 
 Utifrån beslutet på årsstämman 2021 så har styrelsen att jobba med framför allt tre huvudområden. 
 Dessa är Paraverksamhet, Antidopingverksamhet och Sportkommitté. 
 Anders Axklo ställer frågan till föreningar hur de vill jobba vidare med dessa frågor.  
 Niklas Ilippe berättar för mötet om de svårigheter med att locka deltagare till paraverksameheten  
 när han gjorde satsningar på det i Kungsbacka. 
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 Inger Stenlund efterfrågade vad föreningarna efterfrågat i antidopingarbetet och vill att föreningarna 
 berättar för oss i förbundsstyrelsen vad som behöver göras för att få ett kontinuerligt arbete.  
 James Olofsson menar att de i Motala haft ett framgångsrikt samarbete med SISU och skickar  
 med alla närvarande att att upp frågorna med bland annat paraverksamhet ute i landet. 
 Daniel Augustsson tycker att styrelsen ska ta med dessa frågor till det eventuella föreningsmötet i  
 augusti och där arbeta mer koncentrerat med detta. 
 Reijo Ylitalo berättar om sina erfarenheter med arbetet inom parasporten som assistent i jobbet. 
 Magnus Lundgren tycker också att träffen i augusti borde fokusera på dessa tre    
 verksamhetsområden. 
 Ann Johansson menar att med verksamhetsfrågorna bör det skickas med underfrågor som   
 föreningar får möjlighet att behandla i sina respektive föreningar innan ett evtuellt föreningsmöte. 
  
 Styrelsen tar till sig dessa åsikter och har för avsikt att jobba vidare med frågorna inför kommande  
 fysiska föreningsträff. 

  
§10 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns vid dagens möte. 
  
§10 Mötets avslutande 
 Inger Stenlund skickade också med dagens deltagare att uppdatera sina kontaktuppgifter och skicka  
 in dessa till sekreterare@svenskarmsport.com 

 Anders Axklo tackade för god uppslutning och avslutade mötet kl 20.25.  
  
   
        

 andreas Johansson, sekreterare	 Inger Stenslund, justerare	 	 Stefan Karlström, justerare


Minnesanteckningar förda vid öppet medlemsmöte för Svenska Armsportförbundet Sida  av 2 3



BILAGA 1 - Närvarolista kl 19.11	 
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